Fanfare St. Cecilia trots op behaalde resultaat
Afgelopen zaterdag vond in Drachten het ONFK (Open Nederlands Fanfare
Kampioenschap) plaats. Hiervoor stond al een periode het verplichte werk 'Omaggio' van
Marco Putz op de lessenaar. Na maanden van intensief repeteren werd middels loting
duidelijk dat we het resultaat daarvan als laatste op de avond mochten laten horen. Het
werk werd beoordeeld door een geblindeerde jury. Zij weten niet wie op welk moment op
het podium zit en beoordelen bij alle fanfare orkesten in de 1e divisie het verplichte werk
'Omaggio' alleen op wat zij horen. In onze 1ste divisie waren 7 fanfare orkesten
vertegenwoordigd.
Op de dag zelf hebben we nog kort gerepeteerd voor de teamspirit. Daarna hebben we
gezamenlijk in schouwburg de Lawei gegeten. Toen begon het lange wachten tot we het
podium op mochten. Om 22.15 uur was het dan zover. We hebben ' Omaggio' laten horen
zoals wij dat kunnen spelen. We hebben gespeeld voor wat we waard zijn. Dit heeft
geresulteerd in een 7e plaats met 83 punten! Een puntenaantal waar wij als fanfare erg trots
op zijn. We zijn een gezellig weekend en een ervaring rijker. Wie weet gaan we de
uitdaging nog eens aan.

2e Keezentoernooi Zijtaart: 11 april. 19.00u.
Vrijdagavond start het 2e Keezentoernooi, georganiseerd door “Zes!” de spellengroep van
EGZ. Het toernooi is bijna volgetekend: last minute deelnemers kunnen zich nog om
18.45u. aan de zaal in “Het Klooster” melden en vervolgens meedoen.
Het belooft een bijzonder gezellige avond te worden en is tevens de afsluiting van het
spellenseizoen van “Zes!”. Start volgend seizoen: de eerste vrijdag van september, maar
eerst nog het verrassende “Kubb”-toernooi in juni. Daar volgt nog bericht over.
“Zes!” van EGZ. Evenementen Groep Zijtaart.

KERKBERICHTEN
Zondag: 13 april 9.30 u. Palmzondag Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Harrie van den Hurk (vanw.verjaardag); Overl.oud. Kanters- Brugmans;
Jrgt. Toon van den Akker; Overl.oud. Piet en Anna van Zutphen- van Genuchten, Theo van
de Broek, Wim Vissers, Jo van Zutphen, Abert van Zutphen en Lise van de Donk;
Overl.oud. van Eert- van Eijndhoven.
Getrouwd: Mark van der Heijden en Bianca Kievit.
Gedoopt: Quincy: dochter van Thijs Brugmans en Cindy van Bree
Norah: dochter van Stefan van denTillart en Judith Verkuijlen.

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

(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
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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: (0413) 30 09 50.
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Openbare vergadering Dorpsraad
wordt doorgeschoven
Aangezien er momenteel te weinig actuele
onderwerpen zijn voor de openbare
vergadering van woensdag 9 april gaat deze
bijeenkomst niet door en wordt die
doorgeschoven naar een nog nader te bepalen
datum.
Dorpsraad Zijtaart

Verloren: Afgelopen zondag ben ik mijn witte
jas/bodywarmer verloren, maatje S merk L’Argentina.
S.v.p. terugbezorgen bij Bert Raaijmakers
Gezocht:
Wij zoeken een oppas voor de donderdagmiddag 13.30
uur – 16.30 uur.
Graag ook ervaring met baby’s.
Tel.: 06-14277663

Ponyclub De Reigertjes breekt de dag
op vrijdag 18 of zaterdag 19 april
Breek de dag, tik een eitje! Weet u het nog? Leden van
Ruitersport Zijtaart komen vrijdag 18 april tussen 16.00 en
20.00 uur of zaterdag de 19e vanaf 10.00 uur bij u aan de
deur om u een doosje met 10 eieren aan te bieden, inclusief
100 gram spek. Zo komt u de paasdagen goed door zonder
naar de winkel te hoeven en sponsort u hiermee zowel
activiteiten van de ponyclub als onderzoek naar de
spierziekte Duchenne. Voor € 5,00 bent u klaar!
Deze actie komt natuurlijk tot stand dankzij onze
(jeugd)leden die bij u aan de deur komen. Maar de actie zou
niet mogelijk zijn zonder hulp van Mari Vervoort,
scharreleieren, De Biovariant (fam. Van Moorsel) en De
Digitale Drukker. Hartelijk dank hiervoor namens
Ruitersport Zijtaart en het Duchenne Parent Project.

KBO Zijtaart toont De Jantjes!
De komende filmmiddag 14 april
bekijken we de Nederlandstalige
klassieker De Jantjes, de laatste
filmvoorstelling van deze winterperiode.
De Jantjes is in 1919 geschreven door
Herman Bouber, Louis Davids en Margje
Morris, daarna vele malen opnieuw
bewerkt en gespeeld door verschillende gezelschappen. De
Jantjes speelt zich af in de Jordaan in het begin van de 20e
eeuw. In het café van Tante Piet, waar de zwervende
straatmuzikanten Na Druppel en De Mop hun dagelijkse
borreltjes halen, zijn misleiding en misverstand in
verschillende relaties aan de orde van de dag. In de
hoofdrollen drie jongens, gezworen vrienden, die na enkele
tegenslagen op liefdesgebied dienst nemen als matroos bij
de marine. Ze vertrekken voor zes jaar naar Indië en laten
hun geliefde Amsterdam achter zich. Als ze zes jaar later
terugkeren is er veel veranderd.
Deze filmmiddag wordt speciaal georganiseerd voor
de leden van de KBO.
Wanneer: maandag 14 april 2014
Waar: Ontmoetingszaal Dorpshuis
Zijtaart
Aanvang: 13.30 uur, met een kleine
pauze om een consumptie te kunnen kopen
Kosten: Gratis
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KBO
AGENDA
Maandag 14 april 13.30 uur Filmmiddag
Dinsdag 15 april 09.30 uur Seniorenkoor
Dinsdag 15 april 12.00 uur Eetpunt
Dinsdag 15 april 13.00 uur Vrij biljarten
Dinsdag 15 april 14.00 uur Line dansen
Woensdag 16 april 13.30 uur Kienen
Donderdag 17 april 09.00 uur Wandelen
Donderdag 17 april 12.00 uur Eetpunt
Donderdag 17 april 13.00 uur Competitie biljarten
Donderdag 17 april 13.30 uur Kaarten
Vrijdag 18 april 13.30 uur Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van de kaartmiddag op donderdag 3 april.2014:
Jokeren:
1.Marie Habraken
131 pnt.
Rikken:
1.Harry Rooijakkers
118 pnt.
2.Bert Vissers
90 pnt.
3.Tiny v.Kasteren
72 pnt.
Poedelprijs: Harry v.Asseldonk
- 40 pnt.
Loterij:
Jaantje v.d.Burgt
Uitslagen van de kaartmiddag op maandag 7 april.2014:
Jokeren:
1.Riek v.Sleuwen
99 pnt.
Rikken:
1.Harry v.Zutphen
100 pnt.
2.Mieke v.Boxmeer
61 pnt.
Poedelprijs: Bert Vissers
- 33 pnt.
Loterij:
Harrie Rooijakkers
BRIDGEN

9 april – 16 april 2014
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Zijtaartse Bridgeclub 1 april 2014
Lijn A
1
Bert Kanters & Diny Kanters
2
Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
(3) Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
(3) Jo Verhoeven & Corry Kastelijn
5
Cor Mollen & Marietje Mollen
6
Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
7
Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
8
Henk v.d. Linden & Toos v. Berlo
9
Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
10
Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk

56,25
55,73
53,65
53,65
53,13
49,48
48,44
47,40
43,23
39,06

Lijn B
1
Hein de Wit & Jo de Wit
2
Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
3
Ad Koevoets & Jacqueline Brus
(4) Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
(4) Anneke Jans & Maria Pepers
6
Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
7
Clasien Nolle & Trudy Smulders
8
Joke Petit & Maria Rijken
9
Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers

56,67
56,25
55,00
50,00
50,00
49,17
46,67
46,53
39,17

KBO Zijtaart 4 april 2014
Lijn A
1 Cor v.d. Berg & Cor Mollen
2 Harrie Lucius & Nelleke Stolk
3 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
4 Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
5 Cees v. Hout & Riet v. Hout
(6) Mien Verhoeven & Mien Vissers
(6) Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
8 Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart
9 Piet Thijssens & Riek Rijkers
10 Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk
11 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
12 Bert Kanters & Diny Kanters
13 Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort

59,58
57,92
57,08
54,58
54,17
52,50
52,50
45,83
45,42
45,00
44,17
42,92
38,33

Lijn B
1 Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
2 Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
3 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
4 Toon v. Creij & Wim v. Os
5 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
6 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
7 Toos v. Berlo & Tonny Rijkers
8 Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
9 Mies v.d. Burgt & Jo v.d. Burgt
10 Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
11 Martien v Cleef & Marietje v.d. Horst
12 Ad Koevoets & Riet Koevoets
13 Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer
14 Harry v Boxmeer & Tonn Verbruggen
15 Fien Rooijakkers & José van Kempen

61,81
58,16
57,46
57,05
55,80
53,65
52,26
50,87
49,62
46,35
46,01
46,01
42,88
39,76
32,47

BILJARTEN KBO Zijtaart onderling

"Zijtaarts Belang"
Cor v.Zutphen
Tonn Verbruggen
Jan v.d.Oever
Cor v.Zutphen
Grard v.Eert
Frans v.Leuken
Martien v.Zutphen
Jos Claassen
Piet v.d.Hurk
Jan de Wit

62
22
18
62
18
39
15
21
37
29
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98
32
25
75
19
40
16
22
24
19

-

Rien v.Tiel
Tonnie v.Uden
Chris v.Helvoirt
Johan v.Zutphen
Wim Kremers
Willy Henst
Wim v.d.Sanden
Gerard Oppers
Chris v.Helvoirt
Jan v.Uden

9 april – 16 april 2014
28 42
32 42
19 14
20 18
26 25
30 28
52 35
13 6
19 12
18 9

Voorjaarswandeling - Alpe d’Huzes.
Voor U uitgezet door Bert van den Tillaart met
medewerking van enkele leden van de evenementengroep.
Mimi, Mari en Mark van der Heijden organiseren deze
tocht om sponsorgeld in te zamelen voor hun deelname aan
de Alpe D’Huzes.
De wandeling is zondag, Eerste Paasdag 20 april en men
kan starten van 11. 00 uur tot 14.00 uur aan de Past
Clerxcstraat 25. De tochten zijn 7,5 km of 13 km lang.
Deelname kost € 3,00 en voor de kinderen € 1,50, incl. lot
voor loterij. Bij pauze is er gratis koffie of fris en een
lekkernij. Men kan bij de start en finish ook lekkere
broodjes en koffie of fris kopen, dit ten behoeve van de
KWF.
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W.T.C. Zijtaart
Heren: zondag 13 april, ‘t Gommelen, pauze in
Biezenmortel, 90 km, vertrek 8.30 uur.
Dames: zondag 13 april, ‘t Gommelen, pauze in
Biezenmortel, 75 km, vertrek 8.30 uur.
VOW Jeugd 9 april 2014
VOW B1 uit
Schijndel/DE WIT B2
VOW MC1 uit
EVVC MC1
VOW Jeugd 12 april 2014
VOW B1 thuis Mariahout B1
VOW B2 thuis Blauw Geel'38/JUMBO B6
VOW C1 uit
Blauw Geel'38/JUMBO C3
VOW D1 thuis Handel D1G
VOW E1 thuis Sparta'25 E4
VOW E2 thuis ELI E3
VOW E3 uit
Boekel Sport E4
VOW F1 thuis ASV'33 F1
VOW F2 uit
Boekel Sport F4
VOW F3 thuis Sparta'25 F8G
VOW MB1 uit
SJVV MB1
VOW MC1 thuis Blauw Geel'38/JUMBO MC1
VOW MD1 uit
Berghem Sport MD1
VOW ME1 uit
Achilles Reek ME1
VOW Jeugd 15 april 2014
VOW D1 uit
WEC D2
VOW Jeugd 16 april 2014
VOW E1 thuis Rhode E3
VOW F1 uit
DVG F1
VOW F3 thuis Rhode F11

19:00u
18:30u
14:30u
13:00u
13:00u
11:30u
9:30u
9:30u
10:30u
10:30u
9:30u
10:30u
14:30u
13:00u
13:00u
9:00u
19:00u
19:00u
18:30u
18:30u

SPORTUITSLAGEN
SPORTAGENDA

VOW Jeugd 2 april 2014
VOW MB1 Vorstenbosche boys Mb1
VOW Jeugd 5 april 2014
VOW B1 DVG B1
VOW B2 Mariahout B2
VOW C1 Gemert C4
VOW D1 Boekel Sport D4G
VOW E1 DVG E2G
VOW E2 MULO E10
VOW E3 Sparta'25 E6
VOW F1 Erp F1
VOW F2 Rhode F7
VOW F3 Blauw Geel'38/JUMBO F16
VOW MB1 MULO MB1
VOW MC1 ST GVV'57/Estria/SCV'58 MC1
VOW MD1 Festilent MD2
VOW ME1 Berghem Sport ME1

4-3
2-1
5-2
0-2
2-1
2-2
5-2
2-8
2-0
1-6
1-6
0-3
2-2
2-0

VOW Jeugd 6 april 2014
VOW E3 Ollandia E2

3-5

VOW Veteranen 5 april 2014
Volkel
VOW Vet

4-2

1-3
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VOW Senioren 6 april 2014
VOW 1
Ollandia 1
VOW 2
Erp 4
Erp 9
VOW 3
VOW 4
WHV 4
SVEB VR1 VOW VR1
Elsendorp VR1
VOW VR2

2-3
0-2
0-1
0-6
7-2
0–5

VOW Veteranen 12 april 2014
VOW Vet thuis Sparta '25
VOW Senioren 13 april 2014
VOW H1 thuis Ruwaard 1
VOW H2 thuis Ollandia 2
VOW H3 thuis Heeswijk 6
VOW H4 uit
Heeswijk 7
VOW VR1 thuis Toxandria VR1
VOW VR2 thuis FC de Rakt VR1

16:30u
14:30u
12:00u
12:30u
10:00u
11:30u
10:00u

9 april – 16 april 2014
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BYTZ organiseert: Drive-in movie!
Wanneer:
Hoe laat:
Verzamelen:
Entree:

vrijdag 25 april
20.15 – 23.00 uur
dorpsplein (bij de kerk)
€ 2,00

Altijd al een keer vanuit
een cabrio een film willen
kijken met je
vrienden/vriendinnen?
Geef je dan nu op en stuur
een mail naar
bytz@outlook.com. We verzamelen deze dag om 20.15 uur
op het dorpsplein (bij de kerk). We vertrekken vanaf daar
naar een ‘geheime’ locatie waar wij zorgen voor een totaal
movie-gevoel! Dus ben er bij en geef je snel op. Hopelijk
tot dan!
Let op: opgeven is mogelijk tot en met 18 april.
Organisatie BYTZ
(werkgroep EGZ)

I.v.m. de gezondheid van Ad moeten wij dit BBQseizoen onze werkzaamheden helaas beperken tot
alleen de verkoop van vlees.
Dus geen complete BBQ-partijen. Wij vertrouwen erop
dat we er volgend jaar weer voor 100% tegen aan
kunnen.
BBQ lijst 2014
Studentensteaks
Portie varkenssaté
Portie kipsaté
Hamburger
Spareribs
Bourgondische kipfilet
Kipfilet
Katenspies
Gem. varkensspies
Kip/cajunspies
Barbecueworst
Gem. varkenslapje
Scampispies
Vispakketje

1,60
1,65
1,65
0,95
1,65
1,50
1,40
2,10
1,60
1,60
1,05
1,45
2,25
2,25

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagmiddag

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
13.15 – 14.30 uur

Na de verkiezingen van 19 maart heb ik, na 12 jaar politiek
actief geweest te zijn, afscheid genomen in de
raadsvergadering van 26 maart. Ik was van 2002 tot 2006
burgerlid namens de partij “ Hart voor Veghel” en vanaf
2006 raadslid. Politiek actief zijn is vergelijkbaar met een
soort Haat - liefde verhouding. Enerzijds is het zeer boeiend
en interessant om een leefgemeenschap mee aan te sturen in
al zijn facetten. Anderzijds is het moeilijk om impopulaire
beslissingen te moeten nemen waarvan je weet dat je daar
veel mensen niet blij maakt, denk aan de bezuinigen in de
afgelopen raadsperiode. Dat neemt niet weg dat ik met zeer
veel plezier terug kijk naar een periode waarin erg veel is
gebeurd. Een van de hoogtepunten vond ik toch wel de
reconstructie van het klooster tot een multifunctioneel
centrum. De samenwerking met de dorpsraad was altijd
zinvol en prettig. Om iets te bereiken in je eigen
leefgemeenschap is het goed om de lijntjes kort te houden
met de politiek en dat doet de dorpsraad heel goed. Mijn
dank daarvoor, maar ook voor het getoonde vertrouwen in
mij, want de kiezers bepalen (gelukkig)nog steeds wie aan
het bewind komt en Zijtaart staat zijn mannetje daarin. Dat
is alweer gebleken door de grote opkomst van maar liefst
ruim 68%.
Voor mij komt er nu een tijd aan van meer gelegenheid om
op een andere wijze actief te zijn met meer hobbyachtige
dingen. Van 75% vrije tijd in de vergaderzaal naar75%
eigen hobbyachtige invullingen is een zeer prettig
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vooruitzicht. Ik zal me nog wel, meer op de achtergrond,
politiek actief bewegen ten behoeve van de partij Hart voor
Veghel. Er zijn jonge mensen die vragen om coaching,
maar ook de samenvoeging met Schijndel en St. Oedenrode
vergt wijze besluiten hoe je als partij je gaat bewegen voor
en tijdens de samenvoeging. Voor de partij Hart voor
Veghel liggen daar nog belangrijke besluiten die genomen
moeten worden.
Als laatste nogmaals mijn dank voor het gestelde
vertrouwen in de afgelopen 12 jaren en tot een snel
weerzien op een of ander leuk terrein……
Alda Gloudemans
Lid van de Partij
Hart voor Veghel
www.hartvoorveghel.nl
(0413) 20 96 23 / 06 – 209 785 07
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De DDB-fractie boog zich dinsdagavond over de actuele
situatie, ontstaan uit de keuze van CDA om op voorhand en
zonder inhoudelijke besprekingen DDB uit te sluiten bij de
coalitie-onderhandelingen. Bij de partij is met verbazing en
teleurstelling gereageerd op deze handelwijze, die geen
recht doet aan de verkiezingsuitslag noch aan de
overeenkomsten in de programma’s. Van Asseldonk: “We
hebben de afgelopen jaren zij aan zij opgetrokken met het
CDA en HVV en heel veel kunnen betekenen voor Veghel
en de kernen. Daarbij zijn grote projecten gerealiseerd,
zoals het cultuurcluster en jongerencentrum aan de
Noordkade, ontwikkelingen Peellandstraat, Oranjewijk,
Veghel Centrum, wijkgebouwen De Magneet en De Hintel
en diverse scholen; maar we denken ook aan het faciliteren
van ondernemend Veghel en de diverse verenigingen met
haar vele vrijwilligers.” De fractievoorzitter spreekt zijn
zorg uit: “De signalen die wij nu al opvangen, wijzen erop
dat de focus uitsluitend op de kern Veghel komt liggen.
Maar voor een sterk Veghel zijn en blijven krachtige kernen
noodzakelijk. DDB zal daar op blijven hameren. Ook hier
geldt: je bent zo sterk als de zwakste schakel. Willen we
toekomstbestendig zijn voor de herindeling die op ons
afkomt, dan zal DDB investeren in de kernen permanent op
de agenda houden.

DDB: ‘Zonder krachtige kernen géén sterk Veghel’
De nieuwe fractie van DDB koos afgelopen dinsdagavond
Wern van Asseldonk uit Erp tot haar nieuwe voorzitter.
Van Asseldonk (45) maakte de afgelopen raadsperiode als
burger- en raadslid deel uit van de adviescommissie Ruimte
en Milieu. Buiten de gemeenteraad was de Erpenaar
meerdere jaren bestuurlijk actief binnen het ZLTO en
Harmonie OBK.
”
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KOM OOK BIJ DE
DANSMARIEKES !!!
Binnenkort beginnen de
dansmariekes weer aan het nieuwe
seizoen.
Vind jij dansen ook zo leuk?
Kom dan bij de dansmariekes!

Opgeven kan nog steeds!
Wil je het graag komen proberen? Er zijn 4
GRATIS proeflessen waar je aan mee mag
doen om te kijken of het wat voor je is.
Deze proeflessen zijn maandag 14 april,
maandag 28 april, maandag 5 mei en maandag
12 mei.
We oefenen van 18.00 tot 19.00 uur in het
Dorpshuis.
Heb je interesse om de proeflessen mee te
komen dansen, dan zouden wij het fijn vinden
als je jezelf even aanmeldt bij:
Miranda van der Zanden, Keslaerstraat 23
mag telefonisch 0413-375052 of doe een
briefje met je naam, adres, telefoonnummer en
geboortedatum in de brieven bus.
Opgeven kan als je 4 jaar of ouder bent.
Voor maar € 33,00 ben je het hele jaar lid van
onze vereniging!
Iedere week trainen we 1 uur en door het jaar
heen mag je diverse keren optreden. Wij
zorgen voor de kleding en drinken tijdens de
optredens.

Geef je snel op, want
dansmariekes is top!
Groetjes,
leidsters van de dansmariekes.

Zaterdag 26 april 2014 ben ik gesloten in
verband met Koningsdag en de verbouwing
van mijn winkel.
Maar omdat het 27 april communie is kunt
U het gebak en evt. broodjes gewoon
bestellen.
U kunt uw bestelling op zaterdag 26 april
tussen 9.00 - 10.30 uur ophalen.
Dinsdag 29 april gesloten vanwege de
verbouwing.
Vrijdag 2 mei is mijn winkel weer voor U
geopend en bent U weer van harte welkom
in mijn mooie opgepimpte winkel
We hebben weer verse asperges en
aardbeien.
Groeten Hetty

MCV Toertocht
Zondag 13 april a.s. organiseren wij als motorclub Veghel
weer een gezellige picknick rit.
Halverwege een mooie route gaan we picknicken in de vrije
natuur, lekker met een eitje, salade en een toetje. Mensen
die vaker met ons gereden hebben weten dat dit weer een
gezellig uitje is. We verzamelen om 10:30 uur bij D'n
Brouwer in Mariaheide.
Je kunt je opgeven tot 11 april bij info@motorclubveghel.nl
en de kosten zijn € 5,00 p.p.. Het is niet verplicht, maar dan
weet je zeker dat er op je gerekend wordt. Kijk voor meer
informatie over onze club op www.motorclubveghel.nl
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UITNODIGING
voor de
JEUGDFIETSCROSS
ZIJTAART
24 mei 2014
Doe mee aan de Rabobank Jeugdfietscross.
Alle Zijtaartse meisjes en jongens van groep 1 tot en met
groep 8 mogen gratis meedoen. Maar ook alle kinderen en
kleinkinderen van 4 t/m 12 jaar van de leden van WTC
Zijtaart worden uitgenodigd om mee te doen.
Stuur een mailtje met de naam en de leeftijd van je
(klein)kind(eren) naar avzutphen@ziggo.nl en alles komt
voor elkaar.
De fietscross wordt gehouden op
het paarden- en ponyoefenterrein
“De Leinse Hoefslag” aan de Leinserondweg.
Deelname is geheel gratis. Alle deelnemers krijgen een
penning voor de kermis en een mooie medaille, maar de
nummers één, twee en drie van elke fietsgroep krijgen een
echte beker!

Kaartenverkoop Chateau Migraine loopt
Zang- en theatergroep KLIK repeteert elke week in ’t
Klooster in Zijtaart voor hun theatershow. De kaartverkoop
van deze nieuwe show ‘Chateau Migraine’ is momenteel in
volle gang.
Wil je deze avondvullende theatershow met humor en
ontroerende niet missen, koop dan kaartjes via ’t Klooster
of Hetty’s Dorpswinkel.

Het verhaal
Constance Gordain is 75 jaar en woont met haar personeel
op een kasteel met een wijngaard nabij het Franse
Montrésor. Na een uitnodiging aan al haar familieleden om
de nieuwe Chateau Migraine te komen proeven, rijden
vanuit Nederland verschillende auto's richting Frankrijk. De
familie is een zeer uiteenlopend gezelschap, met zeer
gevarieerde opvattingen over relaties, geld en hoe je een
gezellig weekend doorbrengt. De vraag is: maakt Constance
haar testament bekend? En valt er überhaupt nog wel wat te
erven? Wie is dat nieuwe kamermeisje nu precies? Wat is
Constance eigenlijk van plan? Een weekend vol ups en
downs en bovenal een weekend vol swingende,
ontroerende, verstilde en opzwepende muziek.

Er wordt een programmaboekje gemaakt, met daarin de
namen van alle deelnemers.
Geef je op en doe mee aan de fietscross.
Wij rekenen op jullie!
WTC Zijtaart,
André van Zutphen
Pater Thijssenstraat 49
avzutphen@ziggo.nl
06 – 296 057 84

Invulstrookje
Naam: _________________________________________
Meisje / jongen *

Leeftijd op 24 mei 2014: __________

Voor verspreiding van boekjes graag opgave van:

Adres: ________________________________
Postcode:______________________________
Woonplaats:_____________________ ______
Vul dit strookje in en lever het in vóór 18 april 2014.
*doorhalen wat niet van toepassing is.
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Zijtaart onder de hamer!
Zijn dit de gevolgen van het opkomende industrieterrein Doornhoek of toch de mogelijke komst van de omleiding N279
nabij het prachtige dorp Zijtaart?!
Niets is minder waar!

Te koop per opbod goederen & diensten.
Met een grote bouwhamer slaan de voorzitters Anja Heerkens (Fanfare St. Cecilia) & Mari Bekkers (CV De Reigers) het
“Te koop” bord in de grond.
Met deze ludieke actie geven beide voorzitters het officiële
startsein voor de vijfde editie van de dienstenveiling die
georganiseerd gaat worden op zondag 16 november a.s.
Hierbij wordt een oproep gedaan om zowel goederen als diensten
aan te bieden.
Dit kan variëren van een compleet verzorgd diner,
graafwerkzaamheden, auto’s wassen, avond oberen, soep uit eigen
keuken tot een taxirit door Nederland.
De dienstenveiling wordt om de vijf jaar georganiseerd en beleeft
de komende editie zijn eerste lustrum.
Alle aangeboden diensten komen onder de hamer en worden
verkocht aan de hoogste bieder!
De opbrengst komt ten goede aan de bovenstaande verenigingen.
Met deze opbrengsten kunnen nieuwe instrumenten worden
aangeschaft en kan het carnavalsfeest weer voor jong en oud
worden georganiseerd.
Wij zijn dan ook wederom op zoek naar originele en leuke of ludieke diensten.
Als u ook een dienst wilt aanbieden of heeft u vragen, neem dan contact op met Björn van der Heijden 06 – 230 123 78 of
mail naar dienstenveilingzijtaart@outlook.com.
Om dit evenement succesvol te laten slagen nodigen wij aanbieders en kopers van harte uit.
Noteer in uw agenda: 16 november 2014

Goederen & Dienstenveiling Locatie: ‘Het Klooster’ te Zijtaart
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Aanbieder:

___________________________________

Naam:

___________________________________

Adres:

___________________________________

Woonplaats:

___________________________________

Tel. nr:

___________________________________

e-mail:

___________________________________

Duidelijke omschrijving aanbieding:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Handtekening aanbieder:

___________________________________

Datum:

___________________________________

Formulier op te halen en in te leveren bij:
Café-zaal Kleijngeld en Autocentrum M. van der Heijden
Voor inlichtingen:
Franc Kleijngeld, tel.nr. (0413)363638
e-mail: dienstenveilingzijtaart@outlook.com

Paraaf Commissielid

