BEDANKT!
Bedankt aan alle kopers en kijkers die afgelopen zondag onze vlooienmarkt hebben
bezocht. Daarnaast willen we graag iedereen bedanken die geheel belangeloos waardevolle
spullen en schatten beschikbaar heeft gesteld die wij konden verkopen tijdens onze
vlooienmarkt. Vele items en spullen wisselden weer van eigenaar en zijn klaar voor een
tweede leven bij mensen uit Zijtaart, maar ook ver daar buiten.
Ook een speciaal woord van dank aan de weergoden; het uitstekende weer heeft er zeker
aan bijgedragen dat we weer een geweldige opbrengst hebben behaald. Met deze opbrengst
kunnen we weer verschillende carnavaleske activiteiten organiseren!
Nog ‘n extra bedankje aan alle leden en vrijwilligers welke hebben meegeholpen aan ‘t
klaarzetten, verkopen en opruimen van de vlooienmarkt! Er is weer geweldig veel werk
verzet afgelopen dagen en zonder al deze hulp was dit nooit gelukt!

Grandioze opening jeu de boules banen!
Door een tekort aan banen is na een periode van 3 jaar wachten vanaf de opening van Het
Klooster aan de vraag van de spelers voldaan en zijn de extra banen gelegd.
Mede door een financiële ondersteuning van de Stichting Dorpsbelang Zijtaart, die nog een
potje over had, is de aanleg van twee nieuwe banen ter hand genomen. Wij bedanken de
stichting hartelijk.
Vervolg pagina 2

KERKBERICHTEN
Donderdag: 29 mei 9.30 u. Hemelvaartsdag Pater van Delden (Gem.Koor)
Voor het welzijn van onze geloofsgemeenschap
Zaterdag: 31 mei 15.00 u. 50-jarige Huwelijksviering van: Piet en Annie Vissers-van
den Hurk, met als voorganger Pastor H. van Bemmel en m.m.v. het Seniorenkoor.
Zondag: 1 juni 9.30 u. Pater van Delden (Seniorenkoor)
Wij gedenken: Overl.oud. Toon en Miet Klaassen-van de Kerkhof en dochter Lianne;
Jrgt. Hans van Zoggel en overl.fam.leden; Overl.oud. van der Linden-Bouw; Jan Timmers;
Bert Adriaans, overl. oud. Adriaans-van den Hurk en overl.fam.leden; Jrgt, Evert Bosch;
Jan Henst (vanw.verjaardag); Willem en Mia Jonkers-van Boven (vanw.trouwdag)
Dopen:
14.00 u. Rens: zoon van Björn van der Heijden en Dianne Vogels
14.45 u. Jop: zoon van Tim van Laarhoven en Marieke van Asseldonk
Overleden: Ilse Kremers–Ludwig in de leeftijd van 92 jaar

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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Op deze prachtige lokatie naast
Het Klooster is nu de
mogelijkheid ontstaan om op 4
banen te boulen. Op dinsdag 20
mei hebben de boulers op een
feestelijke wijze de nieuwe
banen in gebruikgenomen en
daar hoort natuurlijk champagne
bij. Natuurlijk mogen op zo’n
dag niet de vrijwilligers worden
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iPad in het Onderonsje Zijtaart!
U wilt met de tijd mee, kom dan naar de uitleg over de iPad
in het Onderonsje Zijtaart!
Ook u hebt beslist kinderen of kleinkinderen wel eens horen
praten over een iPad en wat je daar allemaal mee kunt. Het
zoeken naar manieren om langer zelfstandig te blijven
wonen is hard nodig, omdat de overheid flink snijdt in de
ouderenzorg aan huis. Ouderen zijn daardoor meer op
zichzelf en hun directe omgeving aangewezen. Een iPad
kan daarbij helpen.

Op maandag 2 juni van 10.00 tot 11.00 uur kunnen
belangstellenden uit Zijtaart in Het Klooster onder het
genot van een kop koffie of thee aanhoren wat je met deze
minicomputers –want dat zijn het eigenlijk– allemaal kunt
doen. De iPad biedt de mogelijkheid om op een
laagdrempelige manier kennis te maken met internet en al
diens mogelijkheden. Met de tijd willen meegaan, en ook
willen meepraten over de laatste ontwikkelingen.
Ben Beeftink is als vrijwilliger verbonden aan de DOP
vergeten, zij hebben in regen en wind gewerkt om dit mooie (Digitale OntmoetingsPlaats) in Heeswijk-Dinther. Hij
resultaat voor elkaar te krijgen. Jan van Uden, Harrie van
coördineert alle activiteiten van de DOP, die uitsluitend op
Nunen, Grard Pepers, Piet van Zutphen en Leo Vissers
vrijwilligers draait.
werden voor hun inzet beloond met een leuk presentje.
De tablet is in heel korte tijd heel populair geworden, met
Met deze uitbreiding van banen is er nu ook de
name bij ouderen. Door het gemak waarmee het apparaat is
mogelijkheid om nieuwe boulers te verwelkomen, dus als u te bedienen, zijn er zelfs mensen die niks moeten hebben
zin hebt om het spelletje te leren bent u iedere dinsdag van van een computer, maar nu wel aan een tablet willen. Al
harte welkom vanaf 13.30 uur bij de banen naast Het
zullen er altijd mensen blijven voor wie deze digitale
Klooster.
apparatuur niets te bieden heeft. “En daar moeten die
Tot slot willen wij als werkgroep namens al onze boulers
mensen niet mee zitten,” aldus Ben Beeftink, “want het is
een oproep doen aan de jeugd van Zijtaart om de banen niet nog steeds mogelijk om zonder computer een goed leven te
te gebruiken als crossbaan, want daar zijn ze niet voor
hebben.”
bedoeld en ze worden alleen maar beschadigd.
De boulers van ’t Butje uit Zijtaart!
Wat: Het Onderonsje voor alle 55+ers
Wanneer: maandagmorgen 2 juni van 10.00 tot 11.00 uur
Waar: Het Klooster Zijtaart
BELANGETJES
Kosten: gratis
Voor bezoekers van Het Onderonsje is er volop
Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons
gelegenheid om deze morgen informatie op te doen over de
brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid
iPad! Komt u toch zeker ook?
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
tel. (0413) 30 09 50.
Gevonden: een babyspeeltje in de vorm van een stoffen
roze knisperbloem met piepende groene steel, op de Pater
Vervoortstraat ter hoogte van Geert van Boxmeer,
afgelopen zondag met de kermis. Op te halen bij
Raaijmakers Drukwerk.

Zaterdag 31 mei

Kampioensreceptie
VOW MB1 en E2
18:00 tot 18:45 uur
in de kantine van V.O.W.
Kom de kampioenen feliciteren op 31 mei !!!!!
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KBO
AGENDA
Maandag 2 juni 10.00 uur: Onderonsje
Maandag 2 juni 13.30 uur: Fietsen
Dinsdag 3 juni 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 3 juni 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 3 juni 13.00 uur: Vrij biljarten
Woensdag 4 juni Kaarten
Donderdag 5 juni 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 5 juni 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 5 juni 13.00 uur: Competitie biljarten
Vrijdag 6 juni 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van de kaartmiddag op woensdag 21 mei 2014:
Jokeren:
1.Mien Ketelaars 95 pnt.
Rikken:
1.Bert Vissers
97 pnt.
2.Jan v.Zutphen
73 pnt.
Poedelprijs: Harry v.Zutphen
-44 pnt.
Loterij:
Ciska Coppens.

BRIDGEN
Zijtaartse BridgeClub ZBC 20 mei 2014-05-27
Lijn A
1 Bert Kanters & Diny Kanters
66,67
2 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
57,92
3 Riet v. Hout & Corry Kastelijn
56,67
(4) Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
53,75
(4) Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
53,75
6 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
51,25
7 Cor Mollen & Mientje v.d. Tillaart
50,83
8 Jan Rijkers & Toos v. Berlo
50,00
9 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
47,50
10 Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
45,42
11 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt 44,58
12 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
40,42
13 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 31,25
Lijn B
1 Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
67,78
2 Anneke Jans & Maria Pepers
58,75
3 Ad Koevoets & Jacqueline Brus
58,61
4 Henk v.d. Linden & Mien Vissers
49,58
5 Clasien Nolle & Trudy Smulders
45,00
6 Annie v Berkmortel & Josien vd Berkmortel 43,89
7 Joke Petit & Maria Rijken
43,06
8 Mieke Toebast & Toos Vissers
42,36
9 Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
40,97
Bridge KBO 23 mei 2014
Lijn A
1 Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
2 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
3 Mien Verhoeven & Mien Vissers
(4) Bert v. Helvoort & Adriaan v.d. Tillart
(4) Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
(6) Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
(6) Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
8 Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk
9 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen

60,83
55,42
53,33
52,92
52,92
51,25
51,25
50,00
48,75
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10 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
11 Cor v.d. Berg & Cor Mollen
12 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
Lijn B
1 Pieta Verbakel & Marietje v.d. Horst
2 Toon v. Creij & Wim v. Os
3 Harrie vd. Wijgert & Marietje vd. Wijgert
4 Riet Koevoets & Harry v Boxmeer
5 Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer
6 Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
7 Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart
8 Lenie Swinkels & Ria Swinkels
9 Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
10 José van Kempen & Fien Rooijakkers
11 Mies v.d. Burgt & Jo v.d. Burgt

42,08
41,67
39,58
67,71
63,13
55,63
53,65
53,13
47,40
45,00
42,50
41,25
40,00
38,54

Fietstocht Mark’s Memories
Afgelopen weekend 24/25 mei hebben we deelgenomen aan
de 220 km lange fietstocht van Mark's Memories. Wat een
ervaring !!
We fietsten zaterdag met flinke tegenwind, maar gelukkig
droog weer richting België. Zondag vertrokken we daar met
een stralende zon en de wind in rug voor de resterende 110
km richting Keldonk.
Het was een geweldig PERFECT georganiseerde tocht met
een lach en een traan.
Maar bijzonder en fijn om mee te maken.
Hetty,organisatie en sponsoren BEDANKT namens de
Zijtaartse deelnemers aan Mark’s Memories.
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Wie gaat er mee
fietsen?
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werpen. Dan is het winnende team bekend! Uiteraard volgt
een nieuwe uitdaging in de volgende partij.
We spelen op het grasveld van het paardencentrum “Leinse
Hoefslag”, aanvang 19.00 uur. Bij minder weer spelen we
in de rijhal. Inschrijfkosten: € 2,00 p.p., kinderen tot 15
jaar: € 1,00 p.p. Noteert u alvast 6 juni in uw agenda: leuk
om “Kubb” te leren spelen of een partijtje te gooien!
“Zes!” van EGZ. Evenementen Groep Zijtaart.

In de maanden juni, juli, augustus en september
organiseert de KBO afdeling Zijtaart iedere
maandagmiddag een fietstocht.
Op maandag 2 juni om klokslag
half twee vertrekken de
deelnemende fietsers bij de
kerk voor een tocht van circa 25
Reigers en Reigerinnen,
kilometer, waar ongeveer
Het Prinsenjaar van Prins Carlo d’n
halfweg ruimte wordt ingelast
Urste loopt over een paar maanden ten
voor een pauze. De route is
einde.
iedere week anders en wordt
Wij van de Sercet Service gaan weer
uitgezet door een aantal
op zoek naar een nieuwe Prins.
enthousiaste vrijwilligers, die de deelnemers ook
Dit jaar willen we dat graag doen met
begeleiden bij de diverse oversteekplaatsen. Voor degene
democratische hulp van u.
die graag wil aansluiten om eens mee te fietsen, is het heel
Liep u zelf al eens rond met de
eenvoudig, je zorgt dat je met de fiets op tijd bij het
gedachte om de royal functie van Prins
startpunt bent, dus bij de
eens een keer op u te nemen, of kent u
kerk, en de rest volgt van
een Zijtaartse dorpsgenoot (M/V) die u
zelf. Het tempo wordt
wilt voordragen, laat het ons dan weten.
aangepast aan de
Wij zien uw reactie
deelnemers en het wordt
graag tegemoet op
zeker geen wedstrijd snel
onderstaand email
fietsen. Gewoon gezellig
adres:
met een groep op stap
waar ook tijd is om over
prcv@ziggo.nl
koetjes en kalfjes te
kletsen of onderwerpen
Groeten,
die u zelf ter sprake
De Prinsen Commissie
brengt.

Uw stem telt !!

Wat: fietstocht KBO Zijtaart
Wanneer: maandagmiddag 2 juni 13.30 uur
Waar: vertrek bij de kerk in Zijtaart
Kosten: gratis
Wie wil er niet een leuk tochtje fietsen wat zorgt voor een
stukje ontspanning.
U komt u toch zeker ook en fietst mee?

2e Kubb avond van Zijtaart!
Vrijdag 6 juni. 19.00u. Rijhal Leinserondweg.
De dagen lengen, dus tijd voor leuke avond
buitenactiviteiten! De
spellengroep “Zes!” organiseert
voor de 2e keer een gezellige
“Kubb” avond: een
(buiten)gezelschapsspel voor
teams.
Dit oude Scandinavische spel
kent een ware hype, overal zie
je het gespeeld worden. Het
heeft wel iets van Petanque (Jeu
de boules) maar is wat
strategischer en spannender. Het gaat erom de blokken van
de tegenpartij om te kegelen en tot slot de koning omver te

Te koop:
Ruime tussenwoning in Zijtaart
Bouwjaar: 1963, in 2001 totaal gerenoveerd
Oppervlakte: 500 m2
Inhoud woonhuis: 400 m3
Dubbele garage en diverse bergingen
Prijs: € 225.000,-Foto’s zijn te vinden via
www.mijnalbum.nl/Album=TMRZBHBY
of kom gewoon een keer kijken.
Willem Timmers
Past. Clercxstraat 56
0413-377092
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SPORTAGENDA

Uitslagen buurtvoetbal 23 mei 2014

W.T.C. Zijtaart

Rond de Kerk Krijtenburg
Leinserondweg/ Hoolstraat

Heren: zondag 1 juni, Maasheggen, pauze in Geijsteren, 90
km, vertrek 8.30 uur.
Dames: zondag 1 juni, Maasheggen, pauze in
Vierlingsbeek, 80 km, vertrek 8.30 uur.

1-10
Boskamp/ Grootveld

Resterende programma
Woensdag 28-5
Krijtenburg
Boskamp/ Grootveld
Rond de Kerk Leinserondweg/ Hoolstraat

Stand

Zaterdag 31 mei
a.s. vrije verkoop BBQ pakketten bij
VOW!

2-3

gespeeld Punten
Krijtenburg
2
6
Boskamp/ Grootveld
2
6
Rond de Kerk
2
0
Leinserondweg/ Hoolstraat
2
0

voor
21
8
1
3

tegen
2
2
15
14

VOW VR2 kampioen!

De dames van VOW VR2 hebben
donderdag het kampioenschap in de
Aanstaande zaterdag 31 mei tussen 10.00 en 16.00 uur
zesde klasse behaald. Zij
kunnen er BBQ pakketten gekocht worden in de kantine
promoveren hierdoor naar de vijfde
van VOW. Naast het ophalen van de bestellingen zal er ook klasse. In een zinderende wedstrijd
tegen de dames van FC De Rakt VR1 werd een 2-0
een vrije verkoop plaatsvinden.
achterstand in de rust in de tweede helft omgebogen naar
In het pakket bevinden zich gemarineerde speklappen,
een 2-3 overwinning.
barbecueworstjes, gemarineerde filetlappen, satéstokjes
Op vrijdag 20 juni zal er voor de dames een receptie
(gemarineerd), hamburgers en
gehouden worden, zodat iedereen in de gelegenheid is om
gemarineerde karbonade
hen te feliciteren met dit mooie resultaat.
De kosten van dit pakket bedragen
slechts € 20,00 waarvoor u ± 2 kilo
VOW zoekt dames
(h)eerlijk biologisch varkensvlees
De damesafdeling van VOW zoekt
krijgt aangeboden (4 à 5 personen).
voor het komende seizoen nog
enkele speelsters. Lijkt het je leuk
De betaling hiervan geschiedt contant.
om mee te delen in het succes van
Wij wensen u nu al een fijne en smakelijke avond toe.
seizoen 2014-2015 meld je dan aan
bij onze ledenadministratie
Zowel VOW als de fam. Van Moorsel bedanken u bij
(ledenadm.vow@ziggo.nl). Voor meer informatie kun je
voorbaat voor uw steun.
contact opnemen met Carla van der Linden (0413-300950).

BELANGETJES
Gevonden :
Fietssleutel (MAZ-20_REP) in de
Voortstraat
Terug te halen bij Raaijmakers Drukwerk
Gevonden:
Sleutelbos met 3 sleutels.
Terug te halen bij Raaijmakers Drukwerk

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
openingstijden
dinsdagmiddag
13.45 – 15.15uur
dinsdagavond
18.00 – 19.00 uur
donderdagmiddag
13.15 – 14.30 uur
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VOW MB1 weer kampioen
Na in het najaar al overtuigend kampioen geworden te zijn
in de 2e klasse mocht MB1 het in
de voorjaarscompetitie een
klasse hoger gaan proberen. Al
meteen vanaf het begin van de
competitie melde MB1 zich in de
bovenste regionen. Maar de
begeleiding temperde het
enthousiasme onder de speelsters dat ze weer kampioen
konden worden, want de laatste wedstrijden krijgen ze de
directe concurrenten nog tegen en daar zouden nog wel
punten verspeeld worden, maar niets was minder waar. Na
de overtuigende 3-1 overwinning op kampioenskandidaat
ASV, volgende nog twee overwinningen o.a. tegen Hapse
Boys.
Door deze overwinningen stond VOW bovenaan en begon
VOW met 2 punten voorsprong op naaste concurrent FC de
Rakt aan de kampioenswedstrijd. En het werd een echte
kampioenswedstrijd. Een gelijkspel was nl al voldoende
voor het kampioenschap, maar hier zag het in het begin van
de wedstrijd niet naar uit. Donkere wolken pakten zich
samen boven het sportpark van VOW, want na 10 minuten
keek MB1 tegen een 2-0 achterstand aan en bij deze stand
zou FC de Rakt kampioen zijn. VOW wist de 2-0
achterstand om te buigen in een 3-2 voorsprong, waarna FC
de Rakt weer de 3-3 maakte. Bij deze stand was VOW
kampioen, maar als FC de Rakt scoorde waren zij weer
kampioen. 5 minuten voor tijd werd door VOW aan alle
spanning een einde gemaakt door de verlossende 4-3 te
scoren en kon het feest beginnen. Een zeer knappe prestatie
van dit team en begeleiding om twee keer in het seizoen
kampioen te worden.
Ze haalden uit 11 wedstrijden 30 punten met een doelsaldo
van 52 voor en 19 tegen.

Namens jeugdbestuur speelsters, leidsters en
trainer proficiat met dit prachtige resultaat.
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2-daags VOW Jeugdvoetbal toernooi
2014 voor B en MB-junioren

Ruitersport Zijtaart – Tweede
selectiewedstrijd is een feit

Programma
Vrijdag: Aanvang 1e wedstrijden 18:00 uur.
Laatste wedstrijd om 20:30 uur. Ieder team
speelt deze avond 3 of 4 wedstrijden en een activiteit.
Zaterdag:
Om 09:30 uur is de aftrap van de 1e
wedstrijd van deze dag.
Ook deze dag vinden er extra activiteiten plaats.
Na het spelen van de poulewedstrijden vinden de finales
plaats.
Om ongeveer 16:00 uur vind de prijsuitreiking plaats.
Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen op
sportpark “de Vonders”en de spelers(sters) aan te komen
moedigen!

De overige behaalde resultaten

Afgelopen weekend was het prachtig weer tijdens de
tweede selectiewedstrijd. Deze vond plaats tijdens de
VOW organiseert een 2-daags voetbaltoernooi voor de B en Hinnikdagen in Beers.
Op zaterdag was het de beurt aan de paarden. Dirkje Aarts
MB-jeugd op vrijdag 30 mei en zaterdag 31mei 2014.
belandde keurig in de top drie met een tweede plaats. Loes
Vrijdag en zaterdag spelen we
van Asseldonk reed een nette proef ondanks dat het paard
met 2 poules met 5 teams B
wat gespannen was. Ze behaalde er een zesde prijs mee, en
junioren en 1 poule van MB
daarmee 9 selectiepunten. Helen van Barneveld wist nu
meiden van gelijk niveau. In de
naast het behalen van winstpunten ook nog een vijfde prijs
poule wedstrijden spelen we 2x
mee naar huis te nemen.
tegen elkaar. Na de poule
De ponyruiters mochten hun kunsten vertonen op zondag.
wedstrijden vinden op zaterdag de finales plaats.
Shirly van Dijk werd keurig derde en haalde hiermee de
Tussen de wedstrijden door zullen er activiteiten
volle tien selectiepunten binnen. Anouk en Lieke Blokx
plaatsvinden zoals o.a. shoot out en kratje trap. Na een
haalden beiden een net winstpunt. Aankomend weekend
gezellige avond in de kantine wordt er overnacht in zelf
vindt de volgende selectiewedstrijd plaats.
meegebrachte tenten(jes) op ons sportpark.

VOW Jeugdafdeling

Beers
1ste proef
Klasse B
Plts. Pnt.
Loes van Asseldonk Fitzroy 6e 203
Helen van Barneveld Balotti 5e 199
Klasse L1
Dirkje Aarts Champ de Luxe 6e 203
Neerbosch
Klasse DB
Shirly van Dijk Harley Davidson 3e 195
Klasse EB
Anouk Blokx
Horatio
7e 180
Klasse BL1
Lieke Blokx
Tanja's Lizzy
4e 180

2de proef
Plts.Pnt

2e 199
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Dan de bekers, die bij een prijsuitreiking horen. Dit jaar
werden de bekers beschikbaar gesteld door van den Oever
Eindstand Buurtcompetitie Biljarten Zijtaart 2013-2014
Automobielbedrijf Zijtaart. Begeleid met dankbaar
applaus voor dit prachtige gebaar werd aan Wiedy, een van
Zaterdag 3 mei j.l. heeft in Zaal Kleijngeld de afsluiting
de firmanten van dit bedrijf, en zijn vrouw Lianne, een bos
plaatsgevonden van het 16e seizoen van de Buurtcompetitie
bloemen uitgereikt. Wim, Wiedy en Stefan namens alle
Biljarten Zijtaart. Aan deze competitie werd deelgenomen
deelnemers nogmaals hartelijk dank voor jullie bijdrage en
door 10 buurtverenigingen/ buurtschappen met een totaal
veel succes met jullie bedrijf. Vervolgens werden de bekers
van 106 spelers, te weten 101 mannen en 5 vrouwelijke
overhandigd door Toon Verbruggen en Wiedy van den
deelnemers.
Oever, voorzien van commentaar door de wedstrijdleider.
De competitie begint half september en duurt tot eind april.
Na een spannend slot wist het team van Leins./Hoolstraat
In deze periode wordt een dubbele competitie afgewerkt,
op de laatste speelavond een achterstand van 3 punten op
wat betekent dat er 18 speelavonden ingepland worden met
koploper Den Doornhoek om te buigen in een voorsprong
in totaal 90 wedstrijden. Elke wedstrijd bestaat uit 6
van 10 punten. Leins./Hoolstraat werd daarmee de
partijen, wat inhoudt dat er 540 partijen gespeeld dienen te
verdiende kampioen van het voorbije seizoen. Met dit
worden. Door de 106 deelnemende spelers moesten maar
kampioenschap kwam hun naam nu voor de 4e keer op de
liefst 31.007 caramboles gemaakt worden, waarvan er
wisselbeker te staan. Vanaf deze plaats alle spelers van
daadwerkelijk 27.369 gemaakt zijn. In elke partij krijgt
Leins./Hoolstraat nogmaals van harte gefeliciteerd met het
iedere speler 20 beurten, dus in totaal zijn er 21.600 beurten
behaalde kampioenschap. Toon Verbruggen bedankte
gespeeld. Het gemiddelde per beurt komt hiermee op 1,27
namens alle deelnemers de wedstrijdleider voor zijn
caramboles. In de 90 wedstrijden werden in totaal 9.021
betoonde inzet. Tot slot werden de wedstrijdverslagen en de
punten bij elkaar gespeeld, ofwel 50,1 punten per team per
behaalde resultaten per team uitgedeeld en werd de avond
wedstrijd. Dit delen door 6 partijen betekent bijna 8,4
voortgezet met de nodige bijbehorende drank en het
punten gemiddeld per speler per partij. Relatief klein was
bekijken van de diverse resultaten, waarbij het te maken
het verschil tussen de nummer 1 en de nummer 10,
aantal caramboles voor het volgende seizoen altijd voor
namelijk 103 punten over 18 wedstrijden is 5,7 punten per
voldoende discussie zorgt.
wedstrijd.
Hieronder volgt nog de eindstand van het voorbije seizoen.
De hoogste score in één wedstrijd was voor Den Doornhoek
in de wedstrijd tegen Krijtenburg, teweten 74
Eindstand Buurtcompetitie Biljarten Zijtaart 2013-2014
wedstrijdpunten. De laagste score was voor Krijtenburg uit
tegen Het Begin v.d. Straat : met 6 spelers wisten zij slechts
Plaats Naam deelnemer Gesp. Punten Punten Gesp
33 punten te behalen. Er was dit seizoen maar één speler
voor
tegen gem.
die het maximum aantal van 20 punten wist te behalen:
1 Leins./Hoolstraat
18
954
889 53.00
Mari Jonkers van Grootveld/Corsica. Ook dit jaar waren er
2 Den Doornhoek
18
944
824 52.44
weer spelers die in een van hun partijen slechts één punt
3 Grootveld/Corsica
18
936
901 52.00
wisten te behalen : Bert Langens van Krijtenburg en Jan
4 Rond de Kerk
18
918
849 51.00
van Uden en Annemieke van de Linden, beiden spelend
5 Rond de Bulte
18
910
932 50.56
voor Rond de Kerk.
6 Jekschotstraat
18
898
886 49.89
Het hoogste partijgemiddelde werd gespeeld door Toon
7 Het Einde v.d. Straat
18
884
896 49.11
Verbruggen, die in 20 beurten maar liefst 148 caramboles
8 Het Begin v.d. Straat
18
873
852 48.50
wist te maken. Toon maakte in deze partij eveneens de
9 Rudebroeck
18
853
945 47.39
hoogste serie van 47 caramboles, daarmee de hoogste serie
10 Krijtenburg
18
851
1047 47.28
van de voorbije 16 seizoenen.
Alvorens de bekers overhandigd werden aan de diverse
Alle spelers van Leins./Hoolstraat nogmaals van harte
prijswinnaars, sprak de wedstrijdleider een bijzonder woord
gefeliciteerd met het kampioenschap.
van dank uit richting Franc en Yvonne Kleijngeld voor
het beschikbaar stellen van de prachtige zaal, waarin de
Namens de wedstrijdleider, Toon Cissen.
feestavond alweer voor de 10e keer plaatsvond. Met een
fantastische opkomst van 95 personen is het mogen
gebruiken van hun zaal een absolute zegen. Als teken van
dank werd door de wedstrijdleider aan Yvonne een
kadobon en een mooie bos bloemen overhandigd. Franc en
Yvonne, namens alle deelnemers nogmaals hartelijk dank
voor dit geweldige gebaar.
Als verzorger van het plaatsen van de uitslagen en
tussenstanden op Kliknieuws was er ook een daverend
applaus voor Ruud Cissen, die tevens elke speelronde van
bijpassend commentaar weet te voorzien. Ook was er een
woord van dank voor alle contactpersonen, die ervoor
zorgen dat de geplande wedstrijden op het juiste tijdstip
gespeeld worden.
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BOODSCHAPPENPLUSBUS
Mensen van 55 jaar en ouder uit de gemeenten Uden en Veghel en uit Heeswijk, Dinther en Loosbroek worden op
afspraak thuis opgehaald
BOODSCHAPPENPLUSBUS PROGRAMMA JUNI 2014
om met een groepje
ma 2
8.30-12.00 u
Markt in Uden
boodschappen te gaan doen.
13.00-17.00 u
Jumbo in Uden
Na de boodschappen is er
di
3
10.00-15.00 u
Van Tilburg in Nistelrode
tijd voor een kopje koffie,
wo 4
13.00-17.00 u uitstapje Aspergeboerderij Sint-Michielsgestel
waarna de deelnemers weer
do 5
9.00-12.00 u
Jan Linders in Erp
thuis worden afgezet.
13.00-17.00 u
EM-TÉ Uden
Vrijwilligers helpen de
vrij 6
9.00-17.00 u uitstapje Winkelen in Kevelaer
deelnemers bij het
di
10 10.00-17.00 u uitstapje Dierenpark Zie-Zoo Volkel
winkelen, als dat nodig is.
wo 11 9.30-16.30 u uitstapje Bezoek aan Vincentre in Nuenen
Hieronder het programma
do 12 9.00-12.00 u
Jan Linders in Erp
van juni 2014. Een vast
13.00-17.00 u
EM-TÉ Uden
onderdeel is het
vrij 13 10.00-17.30 u uitstapje Rondvaart op de Gouden Ham, Appeltern
boodschappen doen op
ma 16 8.30-12.00 u
Markt in Uden
maandag en op donderdag.
13.00-17.00 u
Jumbo in Uden
di
17 10.00-16.30 u uitstapje Rondrit naar Oisterwijk, stop bij Gerrithoeve
Wilt u het nieuwste
18.15-21.30 u
Alzheimer Café: omgaan met dementerende buren
programma wel eens zien
wo 18 10.00-17.00 u uitstapje Diner in Nieuwehagen, met bezoek aan de Sint Jan
of meer weten?
do 19 9.00-12.00 u
Jan Linders in Erp
Bel het ouderenwerk van
13.00-17.00 u
EM-TÉ Uden
Vivaan, (0413-367309) op
vrij 20 9.30-17.30 u uitstapje Vaartocht Biesbosch vanuit Drimmelen
werkdagen tussen 9.00 en
ma 23 13.00-17.00 u
Jumbo in Uden
13.00 uur en vraag het
di
24 13.00-17.30 u uitstapje Rondleiding in tuin De Meulenwiel
programma aan. U kunt ook
wo 25 10.00-17.30 u uitstapje Met de chauffeur mee
een e-mail sturen naar:
do 26 9.00-12.00 u
Jan Linders in Erp
bplusb@vivaan.nl of op de
13.00-17.00 u
EM-TÉ Uden
website www.vivaan.nl
kijken.
vrij 27 10.30-11.30 u uitstapje Rondvaart Binnendieze Den Bosch
ma 30 13.00-17.00 u
Jumbo in Uden
Wilt u mee met de
BoodschappenPlusBus?
Bel Vivaan, (0413) 367309 om u aan te melden als lid van de BoodschappenPlusBus. Dat kost € 12,50 per jaar en u krijgt
het programma dan elke maand thuisgestuurd. Thuis kunt u op uw gemak in het programma uitzoeken op welke tijd u met
de BoodschappenPlusbus mee wilt. Geef dat weer door en op de afgesproken tijd komt de bus voorrijden.
Voor het winkelen en voor de uitstapjes kunt u zich vanaf 28 mei elke werkdag van 9.00 – 13.00 uur opgeven.
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