KERMIS ZIJTAART
Vanaf zaterdag 24 tot en met dinsdag 27 mei a.s. is het kermis in Zijtaart.
Op het dorpsplein staan diverse attracties opgesteld die vermaak bieden voor jong en oud.
Zaterdagavond om 19.00 uur gaan de attracties draaien. Op zondag gaat de kermis om
13.00 uur open en op maandag en dinsdag direct na het uitgaan van de basisschool.
De sluiting is dagelijks om uiterlijk 24.00 uur.
Op zaterdagavond begint de kermis met een traktatie. De kinderen en de jeugd (niet alleen
uit Zijtaart) die om 19.00 uur aanwezig zijn, krijgen van de Evenementengroep twee gratis
kaartjes voor een van de attracties. Voor de ouders en andere bezoekers is er gratis koffie en
thee. Voor de gratis kaartjes is het wel de bedoeling dat men ook om 19.00 uur aanwezig is.
Tijdens de kermisdagen staat er nog meer op het programma. Op zaterdagmiddag is er de
fietscross voor de kinderen van de basisschool Op zondag is er in het centrum vanaf 10.00
uur de vlooienmarkt van carnavalsvereniging De Reigers.
Op dinsdag is er vanaf 18.30 uur een mountainbike streetrace ten bate van Duchenne. In
café-zaal Kleijngeld is iedere avond op muzikaal gebied het een en ander te beleven.
Met deze activiteiten heeft Zijtaart gegarandeerd weer een paar gezellige kermisdagen.

KERKBERICHTEN
Zondag: 25 mei 9.30 u. Woord- en Communieviering (Gem.Koor)
Wij gedenken: Overl.oud. de Wit-van Rijzingen en Janus Rooijakkers; Overl.oud. van
Helvoort-van der Linden, dochter Joke en kleinzoon Michèl; Overl.oud. BrugmansKanters; Harrie van Sleuwen, overl.fam. van Sleuwen en van den Elzen en overl.fam.leden
in Canada (vanw.verjaardag); Overl.oud. Harrie en Betsie Bolk-van Doorn en Harrie en
Johan; Johan en Dora van der Heijden-Pepers en zoon Hans. Ilse Kremers–Ludwig.
Donderdag: 29 mei 9.30 u. Hemelvaartsdag Pater van Delden (Gem.Koor)
Zaterdag: 31 mei 15.00 u. 50-jarige Huwelijksviering van:
Piet en Annie Vissers-van den Hurk, met als voorganger Pastor H.van Bemmel m.m.v. het
Seniorenkoor
Mededeling: Afgelopen zondag 18 mei is Ilse Kremers-Ludwig in de leeftijd van 92 jaar
overleden. Voor haar wordt a.s. donderdag 22 mei om 19.00 u. de Avondwake gehouden.
De plechtige Uitvaart vindt a.s. vrijdag 23 mei om 10.30 uur plaats, waarna zij hier op onze
Parochiebegraafplaats zal worden begraven.

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.
Gevonden Een sleutel Trelock met blauwe hanger
Skate board, terug te halen bij Raaijmakers Drukwerk
Aankomen lopen Een poes roor-wit, kom ze a.u.b.
ophalen Laarsweg 3A tel. 364804

Rode Kruis Zijtaart
De werkgroep van het Rode Kruis (Zijtaart) organiseert op
maandag 26 mei 2014 om 14.00 uur een
ontspanningsmiddag. Deze bijeenkomst is in het
Klooster.Nieuwe belangstellenden kunnen zich melden bij
mevr. Th. van den Hurk, tel. 36 37 34, of bij mevr. M.
Kooijmans, tel. 34 01 13.

ZIJTAARTSE
JEUGDNATUURVERENIGING
Voorjaarswandeling
Voor a.s. zondag 25 mei staat een voorjaarswandeling op
het programma in het Wijbosch Broek. “Broek” betekent
een nat en moerassig gebied, het is dus zeker erg nat.
Na een rustperiode in de winter, begint de natuur weer wat
meer kleur te krijgen. We kunnen katjes van wilgen en
elzen zien en veel vogels bouwen een nest of zijn net
teruggekomen van hun trek uit Afrika. ’s Morgensvroeg
zijn ze al actief en wordt er, zodra het licht begint te
worden, al volop gefloten.
Daarom is er in het Wijbosch Broek een heleboel te zien en
gaan we kijken welke vogels er allemaal actief zijn in het
bos.Zorg dat je op tijd aanwezig bent bij Het Klooster. We
vertrekken om 6:00 uur met de fiets naar het Wijbosch
Broek.
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Kermis Zijtaart
wederom een dorpsfeest
Zaterdag 24 Mei gaat het startschot af op het dorpsplein in
Zijtaart.
Lag afgelopen jaar de dorpskermissen van de gemeente
Veghel nog ter discussie in Zijtaart trekt de EGZ
(EvenementenGroep Zijtaart),Organisatie van de kermis,
zich hier niets van aan.
Een vol programma speelt zich komend weekend af op de
dorpskern van Zijtaart.
Zaterdag 24 Mei om 19.00 uur gaat de kermis op het
dorpsplein van start nadat s’middags de jeugd zich uit heeft
kunnen leven op het terrein van de Leinse Hoefslag met de
fietscross waarvan de organisatie in handen is van de
plaatselijke wielerclub WTC Zijtaart.
s’ Avonds heeft Zaal Kleijngeld ook een gevuld programma
in de feestzaal.
Vanaf 21.00 uur zullen de klanken te horen gebracht
worden van niemand minder dan Que Pasá , een bekende
regioband met een 15 tal muzikanten uit de regio Boekel,
deze zullen de aftrap geven van 4 tal dagen feestfun.
Zondagmorgen organiseert de Carnavalsvereniging CV de
Reigers weer hun jaarlijkse ouderwetse vlooienmarkt.
Gratis toegang vanaf 10.00 uur tot 14.30 uur.
Op deze vlooienmarkt kunt u nog van harte snuffelen in
dozen en uitgestalde waar op de diverse tafels.
Om 11.00 uur klinken de eerste muzikale klanken alweer
van het terras van Cafe Kleijngeld wat de stemming op de
vlooienmarkt zeker ten goede zal komen.
Zondagavond speelt de jeugdband Yellow Pants op het
podium, deze Veghelse opkomende band opgericht vanuit
MIK heeft het afgelopen jaar al vele trofeeën ontvangen en
timmeren behoorlijk aan de weg.
Maandagmiddag is er een speciale middag voor de leden
van de plaatselijke KBO om s ávonds nog lekker te
genieten van de klanken op de terrassen van de lokale
horeca.
Dinsdagmiddag is er vanaf 18.00 uur de mogelijkheid om
deel te nemen een nieuw evenement nl. “de streetrace van
zijtaart”
Deze streetrace is nieuw en deelname is mogelijk in de
categorieën: jeugd- funklasse en licentiehouders.
Deze organisatie is in handen van Frank Giesbers
Inschrijven kan via teamgies@hotmail.nl of via
info@feestzaal.nl
Het spectaculaire parcours zal door de kom lopen en zal
door Zaal Kleijngeld lopen om vervolgens ook door de
showroom van Autocentrum Zijtaart en de FietsenWinkel
te gaan.
In Zaal Kleijngeld klinkt tijdens dit evenement de muziek
van zingende dj Marcel Jansen.
4 dagen feest in zijtaart die u zeker niet mag missen.
Graag tot ziens op kermis Zijtaart van 24 t/m 27 Mei
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Vlooienmarkt C.V. De Reigers
Zondag 25 mei organiseert
carnavalsvereniging De Reigers weer
haar jaarlijkse vlooienmarkt. Deze
vlooienmarkt is in de Pastoor
Clercxstraat tussen Café zaal Kleijngeld
en ’t Dorpskaffee. De verkoop van de
vele waardevolle spullen start om 10.00
uur en duurt tot 14.30 uur. Er wordt geen
entree gevraagd, dus is er ook geen
controle bij de toegang.
Om de organisatie de kans te geven om alles rustig klaar te
kunnen zetten blijft het terrein tot 10.00 uur voor alle
publiek en kopers gesloten.

Aanstaande zaterdag vrije verkoop
BBQ pakketten bij VOW!

Aanstaande zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur kunnen er
BBQ pakketten gekocht worden in de kantine van VOW.
Naast het ophalen van de bestellingen zal er ook een vrije
verkoop plaatsvinden. In het pakket bevinden zich
gemarineerde speklappen, barbecueworstjes, gemarineerde
filetlappen, satéstokjes (gemarineerd), hamburgers en
Om veel handel aan te kunnen bieden gaan we wederom
huis-aan-huis spullen ophalen en wel op de volgende dagen. gemarineerde karbonades. De kosten van dit pakket
bedragen slechts € 20,00 waarvoor u ± 2 kilo (H)eerlijk
Donderdag 22 Mei vanaf 18.00 uur :
Biologisch Varkensvlees krijgt
Hoolstraat, Leinserondweg, Pater Vervoortstraat, Pastoor
aangeboden (4 à 5 personen).
Clercxstraat vanaf garage vd Heijden richting het kanaal,
De betaling hiervan geschiedt
Doornhoek, De hemel, Corsica, Hoge en Lage Biezen.
contant. Wij wensen u nu al
een fijne en smakelijke avond
Vrijdag 23 Mei vanaf 18.00 uur :
toe.
Pastoor Clercxstraat vanaf H vd Heijden richting
Zondveldstraat, Korenmolenweg, Zondveldstraat,
Jekschotstraat t/m Heihoef. Krijtenburg, Zijtaartseweg,
Zowel VOW als de fam. Van Moorsel bedanken u bij
Weievenseweg, Biezendijk, Logtenburg, Laarsweg,
voorbaat voor uw steun.
Kempkes
Zaterdag 24 Mei vanaf 09.00 uur :
Centrum Past. Clercxstraat, Rudebroeck, De Voortstraat,
Mr. Van de Venstraat, Keslaerstraat, Past. Kampstraat,
Bresser, Boskamp, Grootveld en Reibroekstraat.
De carnavalsvereniging moet zelf de stortkosten betalen.
Daarom vragen wij u beleefd geen waardeloze, kapotte en
volstrekt onbruikbare spullen aan te bieden. Ook t.v.toestellen, koelkasten , diepvriezers, betontegels,
betonramen, wc-potten, wastafels en bankstellen worden
door de carnavalsvereniging niet mee genomen. Toch blijft
er nog voldoende over wat u niet meer gebruikt maar wat
voor anderen nog waardevol kan zijn. Denk o.a. eens aan
boeken, speelgoed, laarzen, schaatsen, glaswerk, curiosa,
bloemen enz. enz.
Ruimt dus nu allen uw zolders en garage’s op zodat we de
overtollige spullen bij u op kunnen komen halen. Wij
verzoeken u deze spullen niet aan de weg te zetten. De
leden van de carnavalsvereniging zullen huis-aan-huis
aanbellen.
De vlooienmarkt op zondag 25 mei is nog een echte
ouderwetse vlooienmarkt. Men kan er nog snuffelen tussen
de spullen die staan uitgestald op de kramen of die nog in
dozen zitten. Een bezoekje aan de Zijtaartse vlooienmarkt is
daarom supergezellig en zeker de moeite waard.
C.V. De Reigers.
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KBO

Bridge

Agenda:
Dinsdag 27 mei 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 27 mei 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 27 mei 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 27 mei 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 28 mei 13.30 uur: Kienen
Donderdag 29 mei Hemelvaart
Vrijdag 30 mei Bridgen

Zijtaartse Bridge Club ZBC 13 mei 2014

Vanaf maandag 2 juni wordt er in de maanden
juni, juli, augustus en september weer iedere
maandagmiddag gefietst.
KAARTEN:
Uitslagen van de kaartmiddag op maandag 19 mei 2014.
Jokeren:
1.Marie Habraken
145 pnt
2.Mien Ketelaars
139 pnt.
1.Marjo Vissers
125 pnt.
2.Bert Vissers
119 pnt.
3.Piet v.d.Hurk
60 pnt.
Poedelprijs: Mieke v.Boxmeer
- 29 pnt.
Loterij:
Wim v.Hoof.

Maandag 26 mei
Kermis Maandag
vanaf 21.00 uur

HAPJES AVOND
Met medewerking van zanger
Wim Heijmans
Entree : GRATIS

Lijn A
(1)
(1)
3
4
5
6
7
(8)
(8)
10
11
12

Mien v. Berkel & Cor Mollen
Cees v. Hout & Jo Verhoeven
Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
Bert Kanters & Diny Kanters
Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
Riet v. Hout & Corry Kastelijn
Jan Rijkers & Toos v. Berlo
Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
Anny v.d. Hurk & Mien Vissers

60,42
60,42
56,67
56,25
53,33
47,92
47,08
45,83
45,83
45,00
44,17
37,08

Lijn B
1
2
3
4
(5)
(5)
7
8
9
10

Anneke Jans & Maria Pepers
64,06
Rikken:
Mien Vermeulen & Josien v.d. Berkmortel 59,38
Hein de Wit & Jo de Wit
54,69
Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
51,56
Joke Petit & Maria Rijken
50,00
Clasien Nolle & Trudy Smulders
50,00
Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
48,96
Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
42,19
Ad Koevoets & Jacqueline Brus
41,67
Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
37,50

KBO 16 mei 2014
Lijn A
1
Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
63,54
2
Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk 63,02
3
Cor v.d. Berg & Cor Mollen
53,13
4
Toos v. Berlo & Mien Vissers 51,56
5
Jan v. Helvoirt & Jan Langenhuijsen 48,96
6
Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo 47,40
7
Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
46,88
8
Piet Thijssens & Riek Rijkers 44,27
9
Harrie Lucius & Nelleke Stolk 43,75
10
Bert Kanters & Diny Kanters 37,50
Lijn B
1
Marietje v.d. Horst & Pieta Verbakel 60,42
2
Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
60,00
3
Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
59,58
4
Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk 55,00
5
Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
54,17
6
Ad Koevoets & Riet Koevoets 51,67
7
Lenie Swinkels & Ria Swinkels 47,50
8
Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
45,00
9
Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart 42,92
(10)
José van Kempen & Fien Rooijakkers 41,25
(10)
Harry v Boxmeer & Tonn Verbruggen 41,25
(10)
Mies v.d. Burgt & Fien v. Boxmeer
41,25

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 23 nr. 34

pagina 5

VOW Jeugd 20 mei 2014
Kampioenswedstrijd
VOW MB1 thuis FC de Rakt MB1 19:00u

SPORTAGENDA
WTC Zijtaart
Heren zondag 25-mei Moeke Mooren, pauze in
Appeltern, 90km vertrek 08.30u
Dames: zondag 25-mei, Moeke Mooren
pauze in
Megen 80km, vertrek 08.30u

Donderdag 22 mei aanstaande:
Beslissingswedstrijd 6e klasse vrouwen.
FC De Rakt VR1

21 mei – 28 mei 2014

-

VOW VR2

VOW Jeugd 23 mei 2014
VOW B1
VOW MB1

uit
uit

toernooi WEC 23 mei 18:45u
Toernooi Vorsteb,b. 23 mei

VOW Jeugd 24 mei 2014
VOW B2
VOW C1
VOW D1
VOW E1
VOW E2
WEC 9:00u
VOW E3
VOW F1
VOW F2
VOW F3
VOW MC1
VOW MD1
VOW ME1

uit
thuis
vrij
vrij
uit

toernooi Spart25
11:00u
thuis toernooi 13:30u

toernooi

vrij
thuis toernooi 9:30u
thuis toernooi 9:30u
thuis toernooi 9:30u
uit
Toernooi Vorstenb. B
vrij
thuis thuis toernooi 9:30u

Aanvang: 19.30 uur
Beide teams hebben hetzelfde aantal punten gehaald
in de reguliere competitie. Deze wedstrijd om het
kampioenschap in de 6e klasse wordt op het terrein
van FC De Rakt gespeeld aan de Aalstweg 7 in
Uden.

Ponyclub de Reigertjes - Dubbel winst
voor Lieke Blokx
Afgelopen weekend hebben Lieke Blokx en haar pony
Tanja's Lizzy weer laten zien wat zij in huis hebben. Dit
deden ze zo goed dat ze twee keer wonnen in de klasse AB/CL1, met maar liefst 199 en 203 punten! Lieke ging met
twee mooie bekers naar huis.

Uitslagen buurtvoetbal 19 mei 2014
Krijtenburg
Leinserondweg/ Hoolstraat
Rond de Kerk Boskamp/ Grootveld

11-1
0-5

Resterende programma
Vrijdag 23-5
Rond de Kerk
Krijtenburg
Leinserondweg/
Boskamp/
Hoolstraat
Grootveld
Woensdag 28-5
Krijtenburg
Boskamp/ Grootveld
Rond de Kerk Leinserondweg/ Hoolstraat
Stand
gespeeld
Krijtenburg
1
Boskamp/ Grootveld
1
Rond de Kerk
1
Leinserondweg/ Hoolstraat
1

Pt
3
3
0
0

voor tegen
11
1
5
0
0
5
1
11

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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werd er in de jaren 60 met “Bummel Petrus” en daarna uit
elk decennia een toepasselijk nummer met anekdote.
Natuurlijk werd ook Cor van Zutphen, lid van het eerste
uur, gehuldigd voor zijn 50 jarig jubileum.
Daarna werd de top 50 van de Boemelaars gepresenteerd,
zie de complete top 50 elders in dit Zijtaarts Belang. Eerder
dit jaar hebben 100 mensen hun stem uitgebracht en is er
een top 50 ontstaan. De top 3 van de ëgerländer muziek en
de populaire muziek werd uitgevoerd. Absolute nummer 1
Zaterdag 10 mei is het jubileum 50 jaar Boemelaars gevierd van de lijst was “Der alte dessauer”. In de jaren 70 al
in Café-zaal Kleijngeld.
populair bij de Boemelaars, nu wederom met carnaval en
De avond werd om 20.00 uur geopend met een serenade
bij de après-ski. Roy Habraken speelde de trompetsolo vol
van fanfare Sint Cecilia en hele mooie woorden van
overgave en het werd een waardige afsluiter van het
voorzitter Anja Heerkens. Cor, Hans en Björn namen de
programma van de Boemelaars.
felicitaties namens de kapel in ontvangst. Ook CV De
Daarna namen DJ Robbie & Williams en Factor 12 de
Reigers bracht natuurlijk een bezoek aan de jubilerende
avond over en werd het een groot feest.
kapel. En daar kwam natuurlijk ook de mosterd aan bod die
bij Abraham hoort. Tussen alle felicitaties door werd er
We willen iedereen bedanken die aanwezig was op ons
volop genoten van de muzikale klanken van De
feest of op wat voor manier dan ook heeft bijgedragen om
Blaosplekkers uit het Everse en van de oude foto’s die op
onze jubileumavond tot een succes te maken !!!!
het scherm de revue passeerden .
Super bedankt.
Van 21.30 uur tot 23.00 uur was er een optreden van de
Met muzikale groeten,
jubilaris zelf, met eerst een muzikale levensloop. Gestart
De Abraham: Blaaskapel De Boemelaars

Jubileumavond De Boemelaars
zeer geslaagd.
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STARTVOLGORDE AANVANG VANAF 13.30 UUR.

RABOBANK
JEUGDFIETSCROSS 2014
Op zaterdag 24 mei 2014 is het weer tijd voor de jaarlijkse
Rabobank Jeugdfietscross.
De fietscrosswedstrijden worden gehouden op het paardenen ponyoefenterrein “De Leinse Hoefslag” aan de
Leinserondweg te Zijtaart.
Naast de vele inschrijvingen van Zijtaartse kinderen hebben
zich ook (klein)kinderen van WTC leden buiten Zijtaart
opgegeven. Onder het motto “Hoe meer zielen, hoe meer
vreugd” stellen wij het zeer op prijs dat zoveel kinderen
zich hebben aangemeld. Deelname is gratis dankzij de vele
sponsors en begunstigers uit Zijtaart en omgeving die een
advertentie hebben geplaatst in het programmaboekje. Een
extra woord van dank is op zijn plaats voor de Rabobank
Uden-Veghel die als hoofdsponsor voor dit evenement
optreedt.
Alle deelneemsters en deelnemers krijgen naast een
traktatie, een penning voor de kermis en een mooie
medaille. Tevens is er voor de nummers een, twee en drie
van elke leeftijdsgroep een prachtige beker beschikbaar.
Voor deelnemers en publiek, vaders, moeders, opa’s,
oma’s, broertjes, zusjes, ooms, tantes en iedereen
verwachten we een middag vol sport, spanning en sensatie.
De wedstrijden beginnen om 13.30 uur.
Graag nodigen wij iedereen uit om onze jeugdige
fietscrossers te komen aanmoedigen.
We rekenen op goed weer. Tevens wordt er een loterij
gehouden waarbij als hoofdprijs een splinternieuwe
professionele crossfiets is te winnen. Verder zijn er diverse
andere leuke prijzen.
Het bestuur en de leden van WTC Zijtaart wensen iedereen
een fijne sportieve middag en alle deelnemers heel veel
succes!
Namens de organisatie,
Dirck van der Linden

Groep 1
101
102
103
104
Groep 2
105
106
107
108

4-5 jaar meisjes
Startnummer oranje
Fleur van Hastenberg
Fleur van Moorsel
Isis Hoefnagel
Melle van der Heijden
Startnummer oranje
Esmee van Asseldonk
Yenthe Egelmeers
Isa van de Donk
Vera van Lankvelt

We starten met de jongste deelneemsters bij de meisjes.
Bijna allemaal nieuwe gezichten, dus dat wordt voor deze
meisjes extra spannend om voor een groot publiek te
fietscrossen.
Hopelijk komen er veel mensen om jullie aan te moedigen.
Jullie zijn nu al winnaars, alleen al omdat je mee doet. Zet
hem op!
STARTVOLGORDE AANVANG VANAF 13.30 UUR.
3-4-5 jaar jongens
Groep 1
Startnummer blauw
102
Sem Bouman
103
Robin Vissers
104
Kai Hokke
105
Bram Swinkels
106
Tren Hoefnagel
107
Jan Timmers
108
Raf Verhoeven
Groep 2
Startnummer blauw
109
Jurre van Laarhoven
110
Pim van der Linden
111
Wibe Coppens
112
Inden Brohet
113
Wout Rooijakkers
114
Raf Hokke
Ook bij de jongens een heleboel nieuwe gezichten.
We zullen vanmiddag te weten komen wat deze jongens in
hun mars hebben. Als ze niet dit jaar de winnaar worden,
dan misschien wel volgend jaar. De eerste keer is het altijd
moeilijk om over de hindernissen te komen. Jongens, heel
veel succes!
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STARTVOLGORDE AANVANG VANAF 13.30 UUR.
6-7-jaar meisjes
Groep 1
Startnummer oranje
115
Liz Verkampen
116
Nynke Broens
117
Femke Pennings
118
Sara Swinkels
119
Anne Timmers
120
Mara van der Heijden
Bij deze meisjes zien we een zeer sterk deelnemersveld.
Diverse meisjes hebben vorig jaar al een beker gewonnen
en zouden dat dit jaar graag willen herhalen.
Maar dat zal niet zo eenvoudig worden, want de andere
meisjes willen ook wel eens een keer op het podium. Maar
ook als je niet wint, krijg je een mooie medaille. Altijd prijs
dus!
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STARTVOLGORDE AANVANG VANAF 14.15 UUR.

Groep 1
101
102
103
104
105
106

8-9 jaar meisjes
Startnummer oranje
Nina Brugmans
Wies van der Linden
Rachel Verhoeven
Annelie Zoete
Isa Looman

Zes meisjes gaan hier met elkaar de strijd aan om de
mooiste beker te pakken te krijgen. Annelie is misschien
wel de favoriet, maar ze zal toch alles uit de kast moeten
halen om haar favorietenrol waar te maken. Wie gaat het
winnen? De spanning stijgt nu al!
STARTVOLGORDE AANVANG VANAF 14.15 UUR.

STARTVOLGORDE AANVANG VANAF 14.15 UUR.

Groep 1
101
102
103
104
105
Groep 2

6-7 jaar jongens
Startnummer blauw
Lars Brugmans
Mas Verkampen
Martijn van Gorkum
Stan van den Oever
Teun van de Hurk
Startnummer blauw

106

Lars van Hastenberg

107
108
109
110
Groep 3
111
112
113
114
115
Groep 4

116

Yannick Hurkmans
Mats van de Berkmortel
Mees van Gelderen
Jacco Hurkmans
Startnummer blauw
Bram van Asseldonk
Jaap van der Linden
Wick van de Ven
Tijme Verhoeven
Floris Klein Breteler
Startnummer blauw

Bram van de Ven

117
Niels Looman
118
Finn van de Donk
119
Jesse Beem
120
Beau Bouman
Kijk eens aan wat een groot deelnemersveld: om van te
smullen!
Het zal er gaan spannen, want met zoveel sterke kerels aan
de start zal het moeilijk worden om de eerste prijs te
bemachtigen. Dat wordt nog een paar keer extra trainen en
de fiets goed afstellen. Komt dat zien, komt dat zien!

8-9 jaar jongens
Groep 1
Startnummer oranje
112
Joost van Gorkum
113
Thijs van Moorsel
114
Alwin Broens
115
Tim bouman
116
Gijs van der Linden
117
Luuk van Asseldonk
125
Stijn van Kessel
Groep 2
Startnummer oranje
118
Sjoerd van der Linden
119
Roy van den Oever
120
Tygo Rooijakkers
121
Sem Verhoeven
122
Luc Brugmans
123
Joep van Zutphen
124
Gijs van Lankvelt
Hier komen de kampioenen van de toekomst aan de start.
Stuk voor stuk klasbakken die het de anderen moeilijk
kunnen maken. Goed materiaal, daar komt het vandaag op
aan. En natuurlijk sterke benen. Er zal gecrost moeten
worden op het scherpst van de snede. Een klein foutje en
alles is verkeken. Of toch niet…..?
STARTVOLGORDE AANVANG VANAF 15.00 UUR.

Groep 1
112
113
114
115
116

10 jaar en ouder meisjes
Startnummer oranje
Anouk van der Pol
Julia Gottenbos
Nienke Zoete
Amy Looman
Anne van Lankvelt

Deze vijf dames gaan strijden om de titel

RABOBANK FIETSCROSSKONINGIN 2014.
Met deze titel kun je het hele jaar met opgeheven hoofd
door Zijtaart lopen en fietsen. Mensen zullen jaloers op je
zijn, omdat jij die belangrijke titel hebt veroverd. Maar er
moet eerst nog strijd worden geleverd. Wij nodigen alle
mensen in Zijtaart uit om naar dit fantastische gevecht te
komen kijken.
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STARTVOLGORDE AANVANG VANAF 15.00 UUR.

Groep 1
101
102
103
104
105
Groep 2
106
107
108
109
110

10 jaar en ouder jongens
Startnummer blauw
Wesley van de Lockand
Jelt van de Berkmortel
Baily van Lee
Bram van der Linden
Melvin Verhoeven
Startnummer blauw
Lars Verhoeven
Luuk van den Oever
Janus Klein Breteler
Luuk Bergmans
Cas van Zutphen

Tien nieuwe kampioenskandidaten. De meesten van hen
hebben al een of meerdere bekers in hun prijzenkast staan.
Daar moet dan de hoogste titel van Zijtaart bijkomen:
RABOBANK FIETSCROSSKAMPIOEN 2014
Zo’n prijs laat je niet lopen. Daar ga je extra voor trainen.
Jongens, controleer je ketting goed en smeer hem een
beetje, want materiaalpech kan je de titel kosten. Heel veel
succes!

MEGA VLOOIENMARKT UDEN
Om de clubkas te spekken van de Reddingsbrigade Uden
zal er een gigantisch grote Buiten-VLOOIENMARKT
georganiseerd worden op HEMELVAARTSDAG
donderdag 29 Mei
Let Op: Al jaren werd deze markt georganiseerd in het
Bevrijdingspark te Uden.Maar dit park is opnieuw ingericht
en niet langer geschikt voor de oraganisatie van
evenementen.
Daarom hebben we moeten uitwijken naar een ander groot
park :Het Sportpark aan de Parklaan Uden. Het park is
gelegen nabij de Volkelseweg.
De Reddingsbrigade Uden heeft in totaal zo’n 120 leden.
Ruim 40 leden zijn actief m.b.t. het concreet uitvoeren van
beveiligings-werkzaamheden, waaronder in het
waterrecreatiegebied van Recreatiepark Hemelrijk te
Volkel. Hier heeft de reddingsbrigade de beschikking over
een aantal reddingsboten met de daarbij behorende
communicatiemiddelen.
De opbrengst van de vlooienmarkt zal aangewend worden
voor de aanschaf van extra oefenmateriaal. Zo kan men dan
praktisch oefenen m.b.t. reddingswerkzaamheden in of
rondom het water.
Tijdens het evenement zullen er 300 marktkramen
opgesteld staan, waarbij particulieren uit Uden e.o. hun
gebruikte overtollige huisraad zullen verkopen.
Dus kom ook op deze gigantische buiten-vlooienmarkt en
steun de Reddingsbrigade Uden.
U zult er werkelijk duizenden en duizenden koopjes
tegenkomen : ruim 1 km aan planklengte ligt gevuld met
leuke spullen !Zo zal er van alles te vinden zijn : speelgoed,
aardewerk, dvd’s, audioapparatuur, fietsen, kleding,
gereedschappen, meubilair, boeken, sieraden,
keukenapparatuur, etc.
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Ook zullen er een aantal standhouders aanwezig zijn met
decoratieve spullen. Het gaat dan voornamelijk om
landelijke en nostalgische spullen uit grootmoeders tijd.
De openingstijden zijn van 10.00-17.00 uur en de entree
bedraagt € 2,50 per persoon. Kinderen tot 10 jaar hebben
gratis toegang. Parkeren rondom het terrein is gratis.
Dus maak er een gezellige Hemelvaartsdag van op
donderdag 29 mei .a.s. en kom lekker snuffelen. Voor
nadere informatie kunt u bellen met Hans Kohl van de
Reddingsbrigade tel. (0161) 45 62 91

Open Huis MIK Pieter Brueghel op de
CHV Noordkade
Zaterdag 24 mei zet MIK Pieter Breughel op de CHV
Noordkade in Veghel haar deuren open om iedereen te laten
kijken, horen en proeven van alles dat zij te bieden heeft, en
dat is heel veel! Het Open Huis maakt onderdeel uit van de
MIK in Beeld week vol activiteiten en presentaties. Er zijn
workshops, een Mega MIK Instrumentenmiddag, een markt
om muziekinstrumenten uit te proberen, open werkplaatsen
en ateliers, een dans-doe-dag, open repetities theater,
smeden aan het werk bij het smidsvuur, exposities van werk
van cursisten jong en oud, workshops Zeefdrukken en Tie
& Die, optredens van leerlingen op allerlei instrumenten en
popbands, kortom teveel om op te noemen! Bezoekers
kunnen luisteren en kijken naar de resultaten van een mooi
kunstseizoen en zich oriënteren op het nieuwe aanbod, dat
na de zomervakantie start.
Open Huis MIK Pieter Brueghel zaterdag 24 mei 14.0017.00 uur, CHV Noordkade Veghel, ncb-laan 52G. Meer
info (0413) 78 20 00 of www.mikweb.nl

Passie voor jazz met Scandinavische roots
Kunstgroep de Compagnie presenteert aanstaande zondag
weer een muzikaal optreden in galeriecafé De Afzakkerij.
Op zondagmiddag 25 mei is het de beurt aan de formatie
Traeben. De sound van Træben wordt vindt zijn oorsprong
in de deels Deense roots en de passie voor jazz.
Scandinavië kent een rijke “folk song”-traditie die terug te
horen is in de muziek. Het optreden op CHV Noordkade in
Veghel begint om 15.00 uur, zaal open om 14.00 uur. De
toegang tot het optreden is gratis, een vrije gift is welkom.
Træben laat zien dat jazz meer is dan een paar individuen
op een podium die ieder “hun ding doen”. De samenhang
en chemie binnen deze band maakt het geheel meer dan de
som der delen. Het geeft nieuwe energie, vrijheid en een
gevoel van urgentie. Jazz in zijn essentie. Træben is in
2008 opgericht door gitarist Jens Larsen en bassist Olaf
Meijer. Zij leerden elkaar kennen tijdens hun jazzstudie aan
het Koninklijk Conservatorium. Toen ze eind 2007 besloten
hun eerste cd te op te nemen hebben ze saxofonist Søren
Ballegaard bij de samenwerking betrokken. Volgens de
vermaarde jazzbassist Hein van de Geyn is de langdurige
samenwerking merkbaar in de muziek van de band: “the
trust and mutual understanding between these men is
obvious and a joy to listen to.” Drummer Haye Jellema is
sinds juni 2011 het nieuwste bandlid wiens muzikale
insteek perfect past in het muzikale concept van Træben.
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Steven Jonis 1ste A-Klasse
partij, WINST!
September 2014 gaat Steven in het vervolg toernooi
bij de laatste 8 de strijd aan met niemand minder dan
Henry van Opstal. Op deze nog niet bekende datum
valt de beslissing, wie van de 8 met de eer en een
mooie geldprijs de sporttempel verlaat.
Des al niettemin is de eer om mee te doen met dit A1
World combat toornooi een zeer mooie opsteker om
zijn Kickboks carrière voort te zetten in de A-Klasse

*Wordt vervolgd Ush
Mantelzorger, maar nu even niet?
Op donderdag 22 mei a.s. organiseert De
Mantelzorgwinkel van
14.30 uur tot 16.00 uur een ontspannende en
informatieve ontmoeting voor mantelzorgers bij het
Zorghotel Veghel, Stadhuisplein 3 te Veghel.
Tijdens deze ontmoeting met als thema Respijtzorg
krijgt u een rondleiding door en uitleg over het
Zorghotel. Verder is er informatie over respijtzorg
beschikbaar. En onder het genot van een kopje koffie
of thee krijgt u de gelegenheid om met elkaar en de
consulenten van De Mantelzorgwinkel te praten.
Bent u mantelzorger uit gemeente Boekel, Landerd,
Uden of Veghel?
Dan bent u op donderdag 22 mei a.s. van 14.30 uur tot
16.00 uur van harte welkom bij het Zorghotel aan
Stadhuisplein 3 te Veghel.
Meld u zich vooraf wel even aan bij De
Mantelzorgwinkel via info@demantelzorgwinkel.nl of
per telefoon: 0413-33 47 80.
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Andy Marcelissen met avondvullend
programma in het Dorpshuis
In oktober 2012 trad Gerard van Maasakkers op samen met
De Boemelaars in Het Klooster in Zijtaart ter gelegenheid
van de eerste verjaardag van het dorpshuis in Het Klooster.
Hieruit lijkt zich een mooie traditie te ontwikkelen, een
verjaardagsfeestje met een spraakmakend optreden. In 2013
bracht Mark van de Veerdonk zeer succesvol zijn
programma Weltebarsten. Op vrijdag 24 oktober 2014 is
het de beurt aan Andy Marcellissen uit Raamsdonkveer.
Andy Marcelissen is een humorist in hart en nieren. Dat
heeft hij bewezen als tonprater, conferencier, tv-weerman
Henk Huppelschoten en als
Dichter des Larielands. De
combinatie van dit alles heeft
geleid tot zijn theaterprogramma
‘Dichter bij ’t volk’.
Het is zijn eerste one manprogramma waarin hij zijn
publiek gaat verrassen met
lieftallige onzin, afgrijselijke
kitsch, grandioze kolder en
gortdroge flauwiteiten, pure poëzie en zijn inmiddels
befaamde Larie-gedichten. Hij doet dit met zoveel
onweerstaanbare
opgetogenheid
en
schijnbare
moeiteloosheid, dat ook de hardnekkige ernst eronder
smelt.
Een programma met een lach en een traan. Waarbij de
ontroering een lach van warme emotie kan oproepen en een
rollende traan over de wang na een besmettelijke lachbui.

21 mei – 28 mei 2014



Toegangskaart kosten € 15,00 per persoon, dit is incl. één
consumptie. Kaarten zijn te koop bij Het Uitpunt in Veghel,
Hetty’s Dorpswinkel in Zijtaart en in het Dorpshuis te
Zijtaart. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar
andy@zijtaart.nl

Vier generaties vrouwen,
een bijzonder moment!

Op de foto: In het midden de trotse overgrootmoeder
Jans van Eert-Zomers uit Zijtaart, oma Ans Geerts-van
Eert, moeder Elsje van Boxtel-Geerts, beiden uit
Schijndel en de jongste telg van de familie, Lein van
Boxtel, geboren op 7 mei 2014.
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Doe mee met de Zijtaartse algemene sportquiz.



Deze wordt gehouden op zaterdag 31 mei, inschrijven € 5 per koppel inclusief 2 consumpties.
Inschrijven voor zaterdag 31 mei 20:30 aan de bar van ’t Dorpskaffee.
Aanvang quiz 21:00 uur
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In het centrum van Zijtaart
van 10.00 tot 14.30 uur
(tot 10.00 uur blijft het terrein
voor kopers en het publiek gesloten)

21 mei – 28 mei 2014

STATIONSSTRAAT 20 · 5461 JV VEGHEL
TEL. 0413-37 89 21 · E-MAIL INFO@RAADHAGE.NL

www.Raadhage.nl

Meer informatie, verkoopvoorwaarden en inschrijfformulier
verkrijgbaar bij Raadhage makelaardij.
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Uiterlijk inschrijftermijn: tot 28 mei 2014, tijd: 15.00 uur

Op het perceel is een paardenstal gebouwd.
Het betreft goede zandgrond.

Perceel landbouwgrond met een oppervlakte van 2 ha. 51 a.
00 ca. gelegen aan “Lage Biezen” te Zijtaart (Veghel).

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING
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