Beste inwoners van Zijtaart,
Dit jaar bestaat de Zijtaartse kindervakantieweek, beter bekend als de “JAZ-dagen”, alweer
15 jaar. Elk jaar organiseren wij een fantastische week vol activiteiten voor de Zijtaartse
basisschool kinderen, als afsluiting van de zomervakantie.
De werkgroep “JAZ”, Jeugd Activiteiten Zijtaart, bestaat op het moment uit 14 enthousiaste
leden en maakt deel uit van de Evenementen Groep Zijtaart. De organisatie houdt zich
onder andere bezig met het bedenken van een idee, het uitwerking van dit idee, het werven
van vrijwilligers, het bij elkaar zoeken van de benodigde materialen, het inschrijven van de
kinderen en ten slotte de kindervakantieweek zelf.
Helaas moeten we ook dit jaar weer afscheid nemen van een aantal mensen uit onze
organisatie. Zij dragen het stokje, na jaren trouwe dienst, graag over aan nieuwe
enthousiaste mensen….
Maar helaas, die enthousiaste mensen staan niet in de rij! Sterker nog, deze enthousiaste
mensen kunnen wij niet gevonden krijgen. En dat is jammer. Maar waarom is dit dan zo
jammer?
Wanneer wij niet dringend nieuwe leden krijgen, komt er een moment dat het niet meer
mogelijk is om deze geweldige dagen voor de kinderen te gaan organiseren
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KERKBERICHTEN
Zondag: 8 juni 1e Pinksterdag 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Marinus van der Heijden, Anna Fassbender en Mien Vonk; Overl.oud. van
den Hurk- van den Nieuwenhuizen en zoon Jan; Overl.oud. van Rijbroek- van Boxtel,
dochter Betsie en overl.fam.leden; Jan en Jaan van den Tillaart- van Asseldonk; Gerard en
Ilse Kremers- Ludwig; Overl.oud. Bert en Nolda van Zutphen- van Boxmeer en dochter
Joke; Jrgt. Cor Habraken; Uit Dankbaarheid.
Maandag: 9 juni 2e Pinksterdag 9.30 u. Pater van Delden (Samnezang)
Voor het welzijn van onze geloofsgemeenschap H.Lambertus Zijtaart
Gedoopt: Rens: zoon van Björn van der Heijden en Dianne Vogels
Jop: zoon van Tim van Laarhoven en Marieke van Asseldonk
Mededeling: Zondag: 8 juni 1e Pinksterdag wordt weer de jaarlijkse kerkdeurcollecte
gehouden voor de Nederlandse Missionarissen. De opbrengst is bestemd voor kosten van
werk, zorg en verlof. Deze collecte wordt van harte bij U aanbevolen.
MOV groep

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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Dit zou betekenen dat er geen kindervakantieweek meer
georganiseerd kan worden en dat het begrip “JAZ” zal gaan
verdwijnen. Dat mogen we niet laten gebeuren!
Denk jij na het lezen van dit bericht: dat lijkt me leuk, dat is
net wat voor mij! Dan horen wij dit graag van je. Als je
interesse hebt kun je contact met ons opnemen via
jaz@zijtaart.nl.
Of kom even langs bij onze stand op Zijtaart Biedt Meer,
hier zijn we van 12.00 uur tot 17.00 uur aanwezig.
Wij kunnen je dan meer informatie geven en eventuele
vragen beantwoorden!
Wij hopen graag jullie reacties tegemoet te mogen zien!
Alvast bedankt namens de gehele organisatie van Jeugd
Activiteiten Zijtaart.
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Het is bijna zover, donderdag 5 juni Alpe d’Huzes
Afgelopen zondag zijn we vertrokken naar Alpe d’Huzes
om ons voor te bereiden op de rit van komende donderdag.
We willen iedereen bedanken die op welke manier dan ook
heeft bijgedragen aan het fantastische bedrag wat we
hebben opgehaald van bijna € 11.000,00. We hadden vooraf
nooit gedacht dit grote bedrag bij elkaar te kunnen krijgen !
Bedankt.
De waardering en steun van iedereen gaan ons er zeker
doorheen slepen. Wij gaan meer dan ons uiterste best doen
om 3 x de berg op te gaan. U kunt ons donderdag live
volgen via de site, www.opgevenisgeenoptie.nl. Ons team
Van der Heijden is team 1680.
Nogmaals Bedankt !
En, tot boven op de
berg !!
Mari, Mimi en Mark vd
Heijden

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: 0413-300950.

De
Ballonvaart is
gevallen op
lotnr 05922
FELICITATIE ! ! ! !
Deze week heb ik een bezoek gebracht aan de
speelleertuin achter het klooster.
Bij deze wil ik mijn complimenten en felicitaties
geven aan iedereen die dit mogelijk hebben gemaakt.
Met vriendelijke groeten
Bernhard Liesandt
Herborist

Blijf ons volgen via:
http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/teams/vd-heijdenzijtaart/

2e Kubb avond van Zijtaart!
A.s. vrijdag 6 juni 19.00 uur
rijhal Leinserondweg.
Ja, vrienden, vriendinnen, ouders, kinderen, ouderen,
jongeren, iedereen is welkom op de “Leinsehoefslag”, het
paardencentrum van Zijtaart aan de Leinserondweg.
Op het mooie grasveld voor de manege (of bij slecht weer
binnen) kunnen jullie allemaal het mooie Kubb-spel (leren)
spelen! Spannend wordt het altijd, maar vooral gezellig. De
kantine van de rijhal is geopend voor koffie/thee, frisdrank
of wat sterkers.
Kubb.
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 werpen. Dan is het winnende
team bekend! Uiteraard volgt een nieuwe uitdaging in de
volgende partij. Voor de kleineren is er een mini Kubb spel
aanwezig.
Dus: kom met velen naar de “Leinse Hoefslag”.
Aanvang 19.00 uur.
Bij slecht 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.
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wordt geleerd, in de vakantie nog geoefend kan worden.
Het vervolg starten we dan in september en bij voldoende
belangstelling willen we zeker nog een tweede cursus gaan
speurtocht.
doen. Belangstellenden kunnen zich bij de voorzitter Cor
Voor aanstaande donderdag 6 juni
van der Aa melden via telefoon 36 68 58 of per mail op
hebben we een extra activiteit:
cpjvdaa@gmail.com
speurtocht!
Voor mensen die geen iPad hebben maar een tablet met een
IVN heeft voor ons een speurtocht
Android system, die kunnen zich ook aanmelden, want ook
uitgezet in ’t Lijnt. We kunnen dat mooie stukje natuur dan voor die leden willen wij bij voldoende belangstelling na de
weer eens op een andere manier leren kennen en bekijken.
vakantie een cursus verzorgen.
We willen graag weten wie er mee gaat, dus geef dit even
De iPad maar ook de Android tablets bieden volop de
door aan Maarten Kanters.
mogelijkheid om op een laagdrempelige manier kennis te
We vertrekken op donderdag 6 juni om 18:00 uur met de maken met internet en alle mogelijkheden van de digitale
fiets naar ’t Lijnt. De speurtocht duurt ongeveer 2 uur, dus snelweg. Met de tijd willen meegaan, en ook willen
we zijn pas rond 20.30-21.00 uur terug in Zijtaart.
meepraten over de laatste ontwikkelingen, kunnen we beter
Zorg dat je op tijd aanwezig bent bij Het Klooster.
direct gaan doen, want over enige tijd zal er zeker meer en
meer op deze manier gewerkt gaan worden.
De tablet is in heel korte
tijd heel populair
geworden, met name bij
ouderen. Door het gemak
waarmee het apparaat is te
bedienen, zijn er zelfs
mensen die niks moeten
U wilt met de tijd mee, kom dan naar de uitleg over de iPad hebben van een computer,
in het Onderonsje Zijtaart!
maar nu wel aan een iPad
Dit was de kop boven het artikel van afgelopen week en
of tablet willen.
vele inwoners van Zijtaart hebben daar gebruik van
gemaakt. Het bestuur van de KBO heeft meteen op de
Wat: cursus iPad voor leden van de KBO
actualiteit ingespeeld en afgesproken dat we gaan starten
Wanneer: dinsdagmorgen 17 juni van 9 tot 11.15 uur
met een cursus voor de KBO-leden over het werken met
Waar: Het Klooster Zijtaart
een iPad, deze is van Apple en wijkt af van het Android
Voor meer informatie over deze cursussen informeer bij
systeem zoals bv Samsung dat gebruikt. De eerste
Cor van der Aa, zie gegevens hier boven.
cursusdagen zijn vastgelegd en wel op de dinsdagen 17
juni, 24 juni en 1 juli van 09.00 uur tot 11.15 uur in Het
Helikopter vlucht tijdens ZBM
Klooster. Omdat we het aantal deelnemers beperkt willen
houden tot maximaal 8, hebben inmiddels voldoende
Tijdens de braderie vliegt er een helicopter boven Zijtaart.
mensen opgegeven. De praktijk wijst nl. uit dat de
Wie zin heeft om mee te vliegen kan zich nu al aanmelden.
deelnemers dan voldoende aandacht krijgen en het meeste
Een ritje duurt 6 minuten en kost € 37,50 per persoon per
opsteken van de uitleg. Wij hebben een ervaren
vlucht. Er kunnen 2 personen tegelijk mee. Vanaf nu zijn de
cursusleider, namelijk Martin Peters bereid gevonden om
tickets al te koop bij de Fietsenwinkel Zijtaart. Wanneer je
onze leden de eerste stappen op de digitale snelweg bij te
een kaartje koopt dan heb je direct ook het tijdstip waarop
brengen. De deelnemers brengen hun eigen iPad mee en
jouw vlucht is. Voor verdere informatie kun je bij de
daar leert u dan over de mogelijkheden en hoe er mee te
Fietsenwinkel terecht.
werken. We hebben er voor gekozen om nog voor de
Namens de organisatie van ZBM.
vakantie te starten zodat hetgeen wat de eerste drie lessen

Zijtaartse Jeugdnatuurvereniging:

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 23 nr. 36

KBO
AGENDA
Dinsdag 10 juni 09.30 uur Seniorenkoor
Dinsdag 10 juni 12.00 uur Eetpunt
Dinsdag 10 juni 13.00 uur Vrij biljarten
Woensdag 11 juni 13.30 uur Kienen
Donderdag 12 juni 09.00 uur Wandelen
Donderdag 12 juni 12.00 uur Eetpunt
Donderdag 12 juni 13.00 uur Competitie biljarten
Donderdag 12 juni 13.30 uur Kaarten
Vrijdag 13 juni 13.30 uur Bridgen
BRIDGEN
ZBC 01 27 mei 2014
Lijn A
1
Bert Kanters & Diny Kanters
2
Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
3
Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
4
Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
5
Riet v. Hout & Corry Kastelijn
6
Cees v. Hout & Jo Verhoeven
7
Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
8
Anneke Jans & Maria Pepers
9
Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
10
Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
11
Jan Rijkers & Toos v. Berlo
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Lijn B
1
Piet Thijssens & Riek Rijkers
2
Ad Koevoets & Riet Koevoets
3
Toon v. Creij & Wim v. Os
(4) Mies v.d. Burgt & Jo v.d. Burgt
(4) Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
6
Harry v Boxmeer & Tonn Verbruggen
7
Martien v Cleef & Marietje v.d. Horst
8
Lenie Swinkels & Ria Swinkels
9
Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
10
Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
11
Pieta Verbakel & Fien v. Boxmeer

68,75
63,13
54,38
50,63
50,63
49,38
48,75
47,40
42,71
41,15
35,94

Omgaan met buren met
geheugenklachten
59,90
59,38
54,17
51,88
50,00
48,96
48,75
47,50
44,38
41,88
40,63

Lijn B
1
Henk v.d. Linden & Mien Vissers
61,25
2
Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
56,67
3
Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
56,25
4
Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt 52,50
5
Ad Koevoets & Jacqueline Brus
51,67
6
Clasien Nolle & Trudy Smulders
50,42
7
Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers 47,50
8
Mieke Toebast & Toos Vissers
47,08
9
Joke Petit & Maria Rijken
46,67
10
Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis
45,42
11
Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 45,00
12
Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel
39,58
KBO Zijtaart 30 mei 2014
Lijn A
(1) Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
(1) Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
3
Mien Verhoeven & Mien Vissers
4
Bert v. Helvoort & Adriaan v.d. Tillart
5
Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
6
Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
7
Cees v. Hout & Riet v. Hout
8
Bert Kanters & Diny Kanters
9
Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
10
Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
11
Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
12
Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
13
Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
14
Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk

4 juni – 11 juni 2014

60,76
60,76
59,38
54,17
52,78
52,08
51,74
51,39
50,69
49,65
48,96
41,67
41,32
24,65

Het Alzheimercafé is een plek waar iedereen die op een of
andere manier te maken heeft met dementie terecht kan om
in een ontspannen sfeer anderen te ontmoeten. Elke maand
treffen mensen met dementie, hun familieleden, vrienden en
kennissen en hulpverleners elkaar. Er wordt iedere maand
informatie gegeven over een bepaald aspect van dementie.
Op dinsdag 17 juni gaat het over de vraag “mijn buurvrouw
heeft dementie, hoe kan ik het beste met haar omgaan?”
Om 19.00 uur gaan de deuren van het Alzheimercafé in de
Eigen Herd in Uden open, om 19.30 uur begint het
programma, dat rond 21.30 uur is afgelopen. De toegang is
gratis.
handreikingen
De meeste mensen met dementie wonen gewoon thuis. Het
is dan ook heel goed mogelijk dat in de buurt iemand woont
met geheugenklachten. Dementie is immers een veel
voorkomende aandoening. Uit angst voor het onbekende
zijn mensen soms geneigd om iemand met dementie en zijn
partner te gaan mijden. Terwijl degene met dementie en de
familie vaak juist veel behoefte hebben aan contact en
steun. Het Alzheimercafé besteedt op 17 juni aandacht aan
dit thema. Een consulente belevingsgerichte zorg zal met
praktijkvoorbeelden laten zien hoe je om kunt gaan met
iemand met dementie en met de verschillende aspecten die
hieruit voort komen. Door deze handreikingen hopen
Alzheimer Nederland, afdeling Uden-Veghel, GGZ,
BrabantZorg en Vivaan een brug te slaan tussen mensen
met dementie en hun naaste omgeving. Iedereen die
geìnteresseerd is, is dan ook van harte welkom.

Prikpost in Zijtaart.
De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de
Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de
prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.
De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten.
Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of
specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten
kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.
Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum
Bernhoven Voor alle openingstijden en locaties prikposten
zie: www.dcbernhoven.nl.
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email:
trombose@bernhoven.nl
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SPORTAGENDA

Mountainbike Streetrace Zijtaart

W.T.C. Zijtaart

Dinsdag 27 mei jl. heeft de eerste editie van de
“Hoveniersbedrijf en vuurwerkverkoop Geert van
Boxmeer” mountainbike streetrace van Zijtaart
plaatsgevonden op de laatste dag van de kermis. De gehele
dag had het geregend, waardoor de verschillende
hindernissen onder het genot van een regenbui opgebouwd
werden. Toen om 18.30 uur de eerste categorie, de jeugd,
van start ging, was het start/finish terrein omgetoverd in een
waterbad. De rennertjes moesten 20 minuten fietsen over
het braakliggend terrein van de voormalige school en dwars
door rijwielhandel De Fietsenwinkel. Na afloop waren de
rennertjes helemaal vies en doorweekt maar met een
glimlach op de gezichten. Sven Mokveld uit Megen ging er
met de bloemen vandoor.
De tweede categorie was de Funklasse, en zij hebben
inderdaad fun gehad. Deze categorie reed een grotere ronde
over Hoveniersbedrijf Geert van Boxmeer, waar een
waterbak en zandheuvel getrotseerd moesten worden.
Vervolgens over een speelplaats, dwars door Café
Kleijngeld, over het terrein van Bouwbedrijf van Boxmeer,
door autobedrijf Van der Heijden en net als de jeugd door
rijwielhandel De Fietsenwinkel. Door de regen waren de
doorgangen niet ongevaarlijk, maar de meesten wisten het
zonder kleerscheuren te volbrengen. De winnaar bij de
Funklasse was een Belg, Vincent Meyvis uit Zoersel.
De laatste categorie waren de Licentiehouders. Hier
verschenen de toppers uit de regio aan de start en het ging
er meteen hard aan toe. In het begin reden Liwald Doornbos
uit Berlicum en Roy van Heeswijk uit Sint Oedenrode weg
van de rest, maar kregen later nog bezoek van 3 andere
renners (Guus Smits, Edwin Arts en Robin Roelofs). In de
finale wisten Liwald en Roy toch weer weg te rijden van de
rest en gingen uitmaken wie deze eerste editie op zijn naam
zou gaan zetten. Liwald plaatste een ultieme demarrage en
ging er met de bloemen vandoor.
Ondanks het slechte weer was deze eerste editie van de
streetrace een geslaagde editie en komt er volgend jaar een
vervolg.
De organisatie wil de sponsoren hiervoor bedanken:
Hoveniersbedrijf Geert van Boxmeer, Café Kleijngeld,
Bouwbedrijf van Boxmeer, autobedrijf M. van der Heijden,
rijwielhandel De Fietsenwinkel, motorcross club MC de
Jagers en bouwbedrijf ZBO.

Heren: zondag 8 juni, TBT, vertrek in Tilff
Heren: maandag 9 juni, Draaiboompje, pauze in
Moergestel, 90 km, vertrek 8.30 uur.
Dames: maandag 9 juni, Draaiboompje, pauze in
Moergestel, 80 km, vertrek 8.30 uur.

SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 7 juni 2014
VOW B1
vrij
VOW B2
vrij
VOW C1
vrij
VOW D1
thuis thuis toernooi vanaf10:00u
VOW E1
thuis E F M kamp 6, 7, 8 juni
VOW E2
thuis E F M kamp 6, 7, 8 juni
VOW E3
thuis E F M kamp 6, 7, 8 juni
VOW F1
thuis E F M kamp 6, 7, 8 juni
VOW F2
thuis E F M kamp 6, 7, 8 juni
VOW F3
thuis E F M kamp 6, 7, 8 juni
VOW MB1
vrij
VOW MC1
vrij
VOW MD1
vrij
VOW ME1
thuis E F M kamp
13 juni 2014

thuis

seizoensafsluiting alle teams

Regel het zelf op www.veghel.nl
Veel zaken waarvoor u de gemeente nodig heeft, kunt u
snel en gemakkelijk via uw computer regelen. Denk aan het
doorgeven van een verhuizing, het melden van een losse
stoeptegel of een kapotte lichtmast. U regelt deze en andere
zaken eenvoudig via www.veghel.nl. In juni besteden we
hier extra aandacht aan door advertenties te plaatsen. U
kunt dan advertenties, zoals het voorbeeld hierboven
tegenkomen in de lokale media.
Digitalisering We digitaliseren om het voor de mensen en
de gemeente Veghel makkelijker en efficiënter te maken.
Het betekent minder papier, een betere service en een
snellere dienstverlening. We blijven hard werken aan een
optimale digitale dienstverlening.
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Aanstaande zaterdag 7 juni laatste
vrije verkoop BBQ pakketten bij
VOW

Aanstaande zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur kunnen er
voor de laatste keer 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 gemarineerde karbonade. De kosten voor dit
pakket bedragen slechts € 20,00, waarvoor u ± 2 kilo
(H)eerlijk Biologisch
Varkensvlees krijgt
aangeboden (4 à 5
personen). De betaling
hiervan geschiedt contant.
Wij wensen u nu al een
fijne en smakelijke avond
toe.
Zowel VOW als de fam. Van Moorsel bedanken u bij
voorbaat voor uw steun.

KINDERMARKT TIJDENS
ZIJTAART BIEDT MEER
Hoi beste kinderen:
Tijdens de braderie van Zijtaart(ZBM) op 15 juni hebben
we voor de kinderen van de basisschool weer een
kindermarkt. Jullie kunnen tijdens deze markt je eigen
spulletjes verkopen. Je moet je aanmelden met onderstaand
strookje bij De Fietsenwinkel Zijtaart. Geef ook even aan
hoeveel plaats je denkt nodig te hebben om je spulletjes uit
te stallen. De plek voor jullie is bij de pinautomaat. Na
11.30 tot 12.00 uur kun je via de zijde van de kapel het
terrein op. Heb je nog vragen, dan kun je die stellen aan
Mirjan van de Fietsenwinkel.

Achter de coulissen kijken
Hoe kan het dat een jongen van 8 jaar doubleert en
vervolgens op hoogbegaafd niveau scoort bij het
maken van een intelligentietest?
Interessante vraag… Door het combineren van
orthopedagogiek met BSM-de Jong therapie (waarbij
BSM staat voor Brain Stimulating Method), kan
antwoord gegeven worden op die vraag. Behalve naar
omgevings- en onderwijsfactoren, wordt namelijk
gekeken naar eventuele lichamelijke oorzaken van de
ondervonden leerproblemen. Een hele belangrijke
oorzaak kan liggen in het niet goed kunnen
waarnemen. Ondanks goede ogen en oren, is het maar
de vraag of de verwerking in de hersenen van datgene
dat gezien en gehoord wordt, adequaat plaatsvindt. In
dit geval bleek het te gaan om een rechterpupil die
steeds sprongetjes maakt naar links. Gevolg: woorden
en letters lezen van rechts naar links en dus lees- en
schrijfproblemen en een verzwakte concentratie.
Dankzij een oefenprogramma ter verbetering van de
waarneming en hersenwerking, gaat het een half jaar
later al veel beter met deze jongen.
Heeft u ook een vraag over de ontwikkeling van uw
kind?

voor een optimale ontwikkeling
Graag tot 15 juni.
Namens de organisatie van de ZBM
-----------------------------------------------------------------------

Ik doe mee met de kindermarkt:
Naam……………………………………
Leeftijd………………………………….

Iriz Begeleiding, orthopedagogiek en breintherapie
Hanneke van Asseldonk
Pater Thijssenstraat 41
5465 SC Zijtaart
www.irizbegeleiding.nl
info@irizbegeleiding.nl
06 – 237 619 13
Lid van NOAG
KvK: 17285371
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Baily v Lee
Lars Verhoeven
Luuk Bergmans

Na afloop van de wedstrijd is er een loterij gehouden. De
hoofdprijs, een prachtige crossfiets (beschikbaar gesteld
door de Fietsenwinkel Zijtaart), ging met de familie Van
der Linden mee naar huis.
Namens WTC had de voorzitter nog een woord van dank
Vorige week zaterdag is er op het gelegenheidscross terrein aan Piet v.d. Tillaart voor de organisatie van de cross de
afgelopen jaren. Piet heeft een stapje terug gedaan in de
bij stichting ruitersport Zijtaart weer een fantastische
organisatie. Ook Gerard van Tiel heeft aangegeven na 30
wedstrijd gereden. De leden van WTC zijtaart hadden de
jaar de startfluit over te willen dragen. Beide heren
hoefslag ‘s morgens weer omgebouwd tot een mooi cross
nogmaals dank voor jullie inzet bij de Jeugdfiets cross de
baan. Het weer was prima, droog en een zonnetje maar
afgelopen jaren.
gelukkig niet te warm, zodat de sportieve prestaties er niet
onder te lijden hadden. Er werd fanatiek gestreden door alle Ook een woord van dank aan de sponsoren, stichting
ruitersport Zijtaart, begunstigers en vrijwilligers. Zonder
deelnemers in de verschillende categorieën. De jongste
deelnemers zijn nog maar 3 jaar, maar zijn even fanatiek als hun financiële steun en inzet kan WTC Zijtaart dit
evenement niet gratis organiseren.
de oudsten! En ondanks dat er in elke categorie maar 3
bekers waren, zijn er eigenlijk geen verliezers, want ook bij
Tot volgend jaar.
de fietscross geld: meedoen is belangrijker dan winnen.
Iedereen ging dan ook naar huis met een mooie medaille en Met sportieve groet, WTC Zijtaart
een kaartje voor een kermisritje.
Uitslagen:
Meisjes 3-4-5 jaar
Penaltybokaal VOW VOOR E EN F
1
Fleur van Moorsel
2
Yente Egelmeers
Zondag 8 juni wordt het
3
Vera van Lankvelt
voetbalseizoen en het EFM
kamp afgesloten met de
Jongens 3-4-5 jaar
penaltybokaal. Tijdens deze
1
Wibe Coppens
middag zullen de spelers van
2
Raf Hokke
F1 t/m F3, E1 t/m E3 en ME1 de penalties schieten op de
3
Raf Verhoeven
(jeugd)keepers van VOW en aan het einde van de dag zal
de sportman/sportvrouw van het jaar bekend gemaakt
Meisjes 6-7 jaar
worden.
1
Mara vd Heijden
2
Liz Verkampen
Programma:
3
Nynke Broens
13.00 uur Leiders, leidsters, spelers en speelsters
aanwezig
Jongens 6-7 jaar
13.15 uur Afsluiting EFM kamp
1
Floris Klein Breteler
13.30 uur Start penaltybokaal
2
Niels Looman
2e voorronde voor de F
3
Jesse Beem
Latje trappen voor dames en heren vanaf
12 jaar
e
Meisjes 8-9 jaar
2 voorronde voor de E
1
Annelie Zoete
Finales voor dames en heren vanaf 12 jaar
2
Isa Looman
d.m.v. penalties
2
Nina Brugmans (gedeelde 2e plaats)
Finales E, F
16.00 uur Bekendmaking sportman/sportvrouw
Jongens 8-9 jaar
van het jaar
1
Luc Brugmans
2
Sem Verhoeven
Vaders, moeders, opa’s en oma’s en andere
3
Stijn van Kessel
geïnteresseerden vanaf 12 jaar kunnen ook dit jaar meedoen
met “latje trappen”. De kosten voor deelname bedragen €
Meisjes 10 jaar en ouder
1,00 p.p. en deze bijdrage komt ten goede aan de jeugd van
1
Nienke Zoete
VOW.
2
Anouk vd Pol
3
Julia Gottenbos
Tot ziens op zondag 8 juni!
Groeten,
Jongens 10 jaar en ouder
Jeugdbestuur VOW
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Tijdens het Pinkster weekend kunt u
in de prachtige tuinen van de Oude
Pastorie een expositie bezichtigen
De expositie 'Paint it Grey' van Iris Hurkmans-van de Bilt
Ruim een jaar heeft Iris aan deze expositie gewerkt, het is
erg gevarieerd werk.
Afwisselend zie je mensen, dieren, bloemen, zelfs
abstracten, met als enige samenhang dat ze allemaal in
grijzen zijn geschilderd.
Tijdens het Pinkster weekend kunt u deze werken
bezichtigen en kunnen ze voor goede prijzen gekocht
worden.
U bent op beide dagen welkom tussen 11.00 en 17.00.
Toegang is gratis.

De winnaars van de sport kwis
in ,T dorpskaffee

Harold Claassen
Tinus Bosch
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Sponsoren
KLIK bedankt al haar Sponsoren en Vrienden van KLIK,
die het mede mogelijk gemaakt hebben Chateau Migraine
M25 Zijtaart hield afgelopen woensdag een Bedankt BBQ
te kunnen uitvoeren. Speciale dank gaat uit naar: Raadhage
voor de Zijtaartse mensen die M25 in de afgelopen 2 jaar
Makelaardij, SNS Bank en NLG-productions, de
geholpen hebben.
vrijwilligers van Het
Verschillende actviteiten
Klooster en
zijn er al georganiseerd en
Raaijmakers
telkens was het een succes.
Drukwerk.
Voor
Komende activiteiten
dit
Naast een dergelijke
succe
project als Chateau
s had
Migraine treedt KLIK
de
op bij
Zijtaartse Jongerengroep vele handen
(bedrijfs)feesten,
nodig.
partijen en
En die handen werden woensdag
kerstborrels. De
bedankt met een overheerlijke BBQ.
komende tijd gaat
De salades, frisdrank, sausjes, enz. werden gesponsord door
KLIK zich bezinnen
Eethuis de Reiger! Joop , Anja en Mike nogmaals bedankt!
op het vervolg van
Hans van Bemmel ofm Diaken van Veghel bakte lekkere
Chateau Migraine en
stukjes vlees en hield een
op volgende
goed gesprek met de
activiteiten. KLIK
kinderen.
hoopt u snel weer te
Kristel van der loop van het
ontmoeten bij een van
Bisdom zong samen met de
haar volgende
jongeren nog gezellig een
optredens.
liedje.
De werkgroep M25 kijkt terug op een geslaagde avond!
Wilt u meer informatie over M25? Of wilt u ons
sponsoren? Hebt u een leuk idee?
Kijk dan op onze website www.m25zijtaart.nl
Zit je in groep 8 of in een hogere klas en lijkt het je leuk om
mensen te helpen? Of wil je begeleider worden bij M25
Zijtaart? Ook dan verwijzen wij u naar onze website
www.m25zijtaart.nl

Bedankje voor de Zijtaartse Jeugd

KLIK weet bezoekers te boeien met
prachtige voorstelling en humor!

Uitslagen buurtvoetbal 28 mei 2014
Krijtenburg
Rond de Kerk

Veel lovende reacties na afloop van het muzikale
spektakel Chateau Migraine. In een uitverkocht
Klooster wisten de zangers en zangeressen van KLIK
Eindstand
met hun avondvullend programma het publiek te boeien
Stand
van de eerste tot de laatste minuut.
In Chateau Migraine werd de bezoeker meegezogen in de
familie-intriges van tante Constance, die zich afspelen in de
jaren 30. Met mooie, ontroerende en swingende muziek,
goede zang en spel werd het publiek geboeid. Door de
nodige humor die in het verhaal verweven is, was er sprake
van een heerlijk avondje uit. Na afloop een staande ovatie
en lovende reacties.
De muzikale theatervoorstelling, die deze maand ook in Oss
en Best opgevoerd is door zang- en theatergroep KLIK,
heeft volle zalen getrokken. De twee voorstellingen op 23
en 24 mei in Best waren de laatste twee voorstellingen van
Chateau Migraine in een reeks van zes.
Zang- en theatergroep KLIK met deelnemers uit Zijtaart en
omgeving, heeft zich op de kaart gezet met deze eigen
productie.

Boskamp/ Grootveld
Leinserondweg/ Hoolstraat

gespeeld Punten
Boskamp/ Grootveld
3
9
Krijtenburg
3
6
Rond de Kerk
3
3
Leinserondweg/ Hoolstraat
3
0

voor
10
21
8
5

0-2
7-2

tegen
2
4
17
21

Boskamp/Grootveld is de winnaar geworden van het
buurtvoetbaltoernooi 2014. We willen iedereen weer
bedanken voor hun deelname en op naar volgend jaar.
Voor het volgende jaar zijn we intern al aan het overleggen
over de opzet. We hebben plannen om ook een jeugd
buurtvoetbal toernooi te gaan organiseren. Mochten er
mensen ideeen hebben of het mee willen organiseren, dan
graag contact opnemen met: petravangorkum@ziggo.nl of
john.dewit@live.nl.
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Interpunctie
Opvoeden, hoe hou je het gezellig?
Voor opvoeden van je kinderen is geen cursus vereist. Toch
worden er nogal eens fouten gemaakt, meestal niet
onoverkomelijk, maar vaak zou het een stuk gezelliger in
huis kunnen zijn, als de opvoeding wat gemakkelijker was.
En laten we eerlijk zijn: opvoeden is een moeilijk vak, een
vak waarvan de meesten pas achteraf beseffen dat het
werkelijk een krachttoer is geweest.
Kinderen worden vanzelf groot als je er eten instopt, maar
voor de rest kun je heel veel maken en breken. Tegelijk kun
je niet álles sturen. Er zijn veel zaken die je niet kunt
beïnvloeden. Het is de kunst om niet te krampachtig te zijn,
en tegelijk voldoende regels en grenzen stelt om ze
verantwoordelijkheid bij te brengen. Ik hoor van veel
ouders dat consequent zijn lastig is. Als je dat weet van
jezelf kun je beter de grenzen niet te streng maken, maar
zodanig, dat je het wél vol kunt houden. Je hoeft geen
superouder te zijn. Wat ook belangrijk is: overleg met de
andere ouder in AFWEZIGHEID van de kinderen. Samen
bepalen wat gebeurt en hieraan vasthouden. Hier zie je al
meteen een probleem opdoemen die een scheiding met zich
meebrengen: overleg is niet altijd mogelijk.
Verder wordt er veel gemopperd om datgene wat niet goed
gaat. Dit kan de hele sfeer in huis verslechteren. Waarom
niet een complimentje af en toe? We zijn zo geneigd om
van het negatieve uit te gaan, dat we het positieve niet eens
meer zien!
Naarmate kinderen ouder worden gaan zij meer
discussiëren. Dat is lastig, maar het hoort erbij. Ze hebben
overal een mening over, en meestal tegenovergesteld aan
die van jou als ouder…. Ouders vinden dat lastig, en dat is
het ook! Maar je kunt ze om hun mening vragen, je kunt ze
zelfs vragen wat zij zouden doen als zij papa of mama
waren…. De uitkomst kan heel verrassend zijn. Zie het als
een uitdaging, en als je er niet uitkomt, ga eens met een
hulpverlener praten. Eén of twee gesprekken kunnen vaak
veel oplossen.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp (+ pasfoto)
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Eéndaagse MIK workshop customized
zomerjurk
In de MIK FashionFabriek aan de CHV Noordkade wordt
op zaterdag 14 juni deze bijzondere workshop gegeven,
bedoeld voor jongeren/volwassenen. Van witte stof wordt
een mooi mouwloos A-lijn jurkje gemaakt. Met photoshop
ontwerp je een modieuze print naar eigen smaak. De print
wordt geplot en gedrukt op de stof. Daarna zet je het jurkje
in elkaar. Stoffen en patronen zijn aanwezig. Enige kennis
van dessins maken (al dan niet op computer) en
naaitechnieken is handig, maar echt niet noodzakelijk. De
dag begint om 9.30 uur en afsluiting is rond
16.30uur. Inschrijven via www.mikweb.nl of bel voor meer
info: 0413-782000.

Bij ons kunt u terecht voor:
Fietsen - Onderdelen - Reparatie
Ansichtkaarten - postzegels
Stomen
Nu ook Feestartikelen
o.a. Buttons- Ballonnen e.d.

Indie pop van Logue op CHV
Noordkade
Op het podium van galeriecafé De Afzakkerij op CHV
Noordkade presenteert De Compagnie aanstaande zondag 8
juni een muzikaal optreden van de indie pop formatie
Logue uit Rotterdam. Ze hebben zelfs een voorprogramma,
zijnde de tweemansformatie Analogue Dear. 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.
De naam Logue komt van Zanger en gitarist Sjoerd van
Heumen heeft onder zijn eigen naam een EP uitgebracht en
stond hij in het voorprogramma van onder andere Moss en
Jacco Gardner. Inmiddels heeft hij een indie pop band
Logue opgericht en timmert daarmee flink aan de weg.
Samen met Jonas Wegewijs op de toetsen, Ivo Koenen op
de basgitaar en Roy Gielesen op de drums schrijft Sjoerd
liedjes over liefde, boos zijn, ergernissen en de
maatschappij. Hun nummers bestaan uit een prettige
combinatie van kleine ingetogen liedjes en stevige
popnummers. Vanaf 6 juni is hun CD 'Cold Hearts' overal
te koop! Zowel fysiek als digitaal via i-tunes en natuurlijk
zondag in Veghel.
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INSCHRIJFFORMULIER.
Ja, hierbij schrijven wij ons in voor het levend Stef
stuntpiloot toernooi en/of de barbecue op zaterdag 14
juni. Het team dat we inschrijven voldoet aan de
volgende voorwaarden:
1. Levend Stef Stuntpiloot toernooi:
x Kosten zijn €5,- p.p.
x Een team bestaat uit minimaal 4 spelers
x Iedereen vanaf het voortgezet onderwijs mag meedoen
x Het toernooi start om 16:00 uur en duurt tot 18:00 uur
x 1ste prijs = 30 consumptie munten
x 2de prijs = 20 consumptie munten
x 3de prijs = 10 consumptie munten
2. Eigen gemaakte barbecue wedstrijd:
x Kosten zijn €10,- p.p.
x Men moet voor een eigengemaakte barbecue zorgen
x De organisatie zorgt voor een vleespakket en is op die dag om 17:00 uur op te halen
x Het is niet toegestaan om eigen vleeswaren mee te nemen
x Iedereen vanaf het voortgezet onderwijs mag meedoen
x 40 consumptie munten voor de mooiste en origineelste barbecue
3. Toernooi en Barbecue:
x Zie bovenstaande voorwaarden
x Kosten zijn €12,50 p.p.
Zoals je ziet kan je voor 1 van de 3 categorieën inschrijven. De inschrijving sluit op zondag 8 juni.
Het inschrijfgeld moet bij opgave voldaan worden. Lever dit inschrijfformulier volledig ingevuld in bij
Paul Schepers, Pastoor Clercxstraat 103, Zijtaart of mail naar paulschepers334@hotmail.com en
stort het bedrag op rekeningnummer: 1608.90.497 t.n.v. Zeskamp + team naam.

TEAMNAAM:…………………………………………………………………………………
Neemt deel aan*: Toernooi – Barbecue – Toernooi & Barbecue
*Omcirkel wat van toepassing is.

Contactpersoon:………………………………………………………………………
Mailadres:…………………………………………………………………………………
Telefoonnr.:………………………………………………………………………………
Aantal deelnemers:……………………………………………………………………

Zaterdag 14 Juni

x Toernooi: 16:00 – 18:00 uur
x Barbecue: vanaf 17:00 uur – 20:00 uur
x Feestavond met DJ VEPTIK & WES-L: 20:00 uur

Het toernooi, de barbecue en de feestavond vindt plaats in de
feesttent op het plein van Zijtaart.
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