Concours Majoretten te Veghel
Voor de vierde keer in de geschiedenis zal St.Cecilia uit Zijtaart in samenwerking met de
Brabantse Bond van Muziekverenigingen een concours organiseren. Dit concours vindt
plaats op zondag 22 juni in Laco Sportcentrum de Beemd, Vlas en Graan, te Veghel. Zo’n
500 majoretten zullen de wedstrijdvloer betreden en hun shows uitvoeren voor de jury.
Doel is om voldoende punten te halen voor plaatsing voor de Brabantse en Nederlandse
Kampioenschappen en promotie naar een hogere klasse.
Het programma duurt van 9.00u tot 18.00u en ook de Zijtaartse groepen zullen tijdens dit
concours hun optredens laten zien.
Mede dankzij een groot aantal vrijwilligers kunnen wij deze dag organiseren. Bij deze
willen we alle vrijwilligers hartelijk danken voor hun inzet! Daarnaast wensen wij alle
deelnemers, instructie en bezoekers heel veel plezier bij deze wedstrijd.
De entree voor deze wedstrijd bedraagt voor volwassenen € 4,50 en voor kinderen en 65+ €
2,00. Graag tot ziens op zondag 22 juni!

Jeugd Activiteiten Zijtaart
Bezoek de stand van de “JAZ” a.s. zondag tijdens Zijtaart Biedt Meer!
Wij zijn nog op zoek naar:
‐ Spelbegeleiders
Creatiefbegeleiders
‐ Hand- en spandiensten (op- en afbouw)
Nachtwakers
‐ Verkeersregelaars
Frietgezinnen
‐ Organisatieleden
Wij zien U graag tussen 12.00u en 17.00u bij onze stand, in de buurt van het de
pinautomaat. Geen tijd om langs te komen? Aanmelden kan ook via jaz@zijtaart.nl.

KERKBERICHTEN
Zondag: 15 juni 9.30 u. Vaderdag (openluchtmis op `t Pleintje)
Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Alle overleden leden van de Zijtaartse Ondernemersvereniging;
Overl.oud. Bert en Tonnie van Bakel- van Erp en Zuster Augusta van Bakel; Overl.oud.
van de Ven- Aarts en dochter Zus; Overl.oud. Johan en Drika van Berkel- van der Steen;
Overl.oud. Theo en Tineke van Zutphen- Pepers, zoon Rob, dochter Ellie en schoondochter
Hannie; Janus Vervoort (vanw.verjaardag); Richard van Nunen (vanw.verjaardag); Jrgt.
Graard van de Ven; Overl.oud. Versteegden- der Kinderen, Rinie Versteegden- Verbruggen
en Jan Pepers; Overl.oud. Piet en Truus van Boxmeer- van de Ven;
Harrie van de Meerakker (nms.Buurtver. Krijtenburg).

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

(073) 612 31 23
(0412) 63 15 15
14 - 0413
14 - 0413
(0413) 36 51 68
(0413) 76 90 25
(0413) 36 66 79
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BELANGETJES
Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons
brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid
om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip.
Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel.
(0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.
Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u verpakt
inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het voetbalseizoen
op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Voor meer informatie:
0413-300950.
Gezocht: Ik ben een jongen van 14 jaar, die graag wil
werken. Ik kan op zaterdagochtend of eventueel op
maandag- en/of woensdagavond werken. Heeft u iets voor
mij, laat het dan weten via dit nummer: tel: 06 – 102 583 96
(na 17.00 uur bellen vanwege school).
Als het bovenstaande nummer niet bereikbaar is, bel dan:
06 – 203 916 73.

Wij willen iedereen bedanken voor de steun,
vrijwillige- en financiële bedrage!
In totaal hebben we € 11.534,= opgehaald.
Mede dankzij jullie is het een groot succes
geworden!
Mari, Mark, Phil en Mimi van der Heijden

Vermist!
Heeft u onze 2 katten gezien?! Bel dan: 06 – 236 336 13.
Laatst gezien op de Zijtaartseweg op donderdagavond 5-62014.
Beloning: een paar blije mensen die de katten ontzettend
missen!

Werving overblijfkracht
voor de Tussen Schoolde
Opvang (TSO)
Bent u degene waar we
naar op zoek zijn?

Kruimel

Wopper
De Ballonvaart 2 is
gevallen op lotnr 04666
De Ballonvaart 3 is
gevallen op lotnr 04830
De Ballonvaart 4 is
gevallen op lotnr 06172

Voor het schooljaar 2014-2015 is Bs Edith Stein op zoek
naar een overblijfkracht die tegen een kleine vergoeding
(€ 10,00 per dag) mede ondersteuning en begeleiding biedt
aan onze overblijfkinderen. Van 11.50 tot 13.05 uur, voor
de even weken op de dinsdag, de oneven weken op de
donderdag. Een bewijs van goed gedrag en het volgen van
een cursus overblijfkracht is vereist. De hieraan verbonden
kosten worden vergoed.
Heeft u belangstelling of wilt u graag wat meer informatie,
neemt u dan contact op met Mariëtte van der Pas.
Tel: (0413) 36 51 68 / 06 – 290 516 00 of
via email mvdpas@edithstein.skipov.nl
Met vriendelijke groet,
Mariëtte van der Pas
directeur Bs Edith Stein
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AGENDA
Maandag 16 juni 13.30 uur Fietsen
Maandag 16 juni 13.30 uur Kaarten
Dinsdag17 juni 09.30 uur Seniorenkoor
Dinsdag 17 juni 12.00 uur Eetpunt
Dinsdag 17 juni 13.00 uur Vrij biljarten
Woensdag 18 juni 13.30 uur Kaarten
Donderdag 19 juni 09.00 uur Wandelen
Donderdag 19 juni 12.00 uur Eetpunt
Donderdag 19 juni 13.30 uur Competitie biljarten
Vrijdag 20 juni 13.30 uur Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van de kaartmiddag op woensdag 4 juni 2014:
Jokeren: 1.Mientje Raaymakers

90 pnt.

Rikken: 1.Piet v.d.Huk
2.Harry Rooyakkers
3.Harry v.Asseldonk

90 pnt.
79 pnt.
74 pnt.

Bert Vissers
Jaantje v.d.Burgt

Bridge ZBC 3 juni 2014
Lijn A
1 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
2 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
3 Mien Vermeulen & Hannie Habraken
4 Jan Rijkers & Toos v. Berlo
5 Riet v. Hout & Corry Kastelijn
6 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
7 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
8 Bert Kanters & Diny Kanters
9 Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
10 Anneke Jans & Maria Pepers
11 Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
12 Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
Lijn B
1 Mieke Toebast & Toos Vissers
2 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
3 Henk v.d. Linden & Mien Vissers
4 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
5 Clasien Nolle & Trudy Smulders
6 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
7 Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis
8 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
9 Joke Petit & Fien Rooijakkers
KBO 6 juni 2014
Lijn A
1 Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
2 Harrie Lucius & Nelleke Stolk
3 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
4 Mien Vissers & Mari v.d. Steen
5 Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
6 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
7 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
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8 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
9 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
Lijn B
1 Toon v. Creij & Wim v. Os
2 Martien v Cleef & Marietje v.d. Horst
3 Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart
4 Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
5 Ad Koevoets & Riet Koevoets
6 Piet Thijssens & Riek Rijkers
7 Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
8 Henk v.d. Linden & Fien Rooijakkers
9 Harrie vd. Wijgert & Marietje vd. Wijgert
10 Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen

KBO

Poedelprijs:
Loterij:
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- 9 pnt.

66,67
59,17
58,75
57,92
52,50
52,08
49,17
48,75
41,67
38,75
37,92
36,67
61,11
57,50
56,94
52,50
51,67
47,50
41,67
40,83
38,33

64,17
57,50
54,86
51,67
50,83
46,53
45,83

45,14
34,17
63,54
57,81
54,69
52,60
51,56
50,00
48,96
46,35
42,19
32,29

Mini-opvoedspecial
‘Geniaal digitaal?!’
Op donderdag 19 juni organiseert Centrum Jeugd en Gezin
Maasland de mini-opvoedspecial ‘Geniaal digitaal?!’ De
avond is bedoeld voor ouders/verzorgers van kinderen
tussen 11 en 16 jaar. Velen van hen maken zich zorgen over
het effect van social media en internet op hun kind. Tijdens
deze opvoedspecial krijgen ze informatie, tips, adviezen en
vooral: inspiratie voor een gezonde opvoeding.
Wat
: Mini-opvoedspecial ‘Geniaal digitaal?!’
Wanneer
: Donderdag 19 juni, 19.30 – 21.30 uur
Waar
: Centrum Jeugd en Gezin, Kerkstraat 13,
Oss
Spreker
: Yvonne Dieks, medewerker
gezondheidsvoorlichting en –opvoeding GGD Hart voor
Brabant
Aanmelden
: 0412-473626
Deelname
: gratis
Lees meer op de website van Centrum Jeugd en Gezin.
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Alpe d’HuZes, opgeven is geen optie

Boemelaars festival tijdens
Zijtaart Biedt Meer
Tijdens het evenement Zijtaart Biedt Meer is er door de
Boemelaars een blaaskapellen festival georganiseerd. Van
13.00 uur tot 17.00 uur zijn circa 235 muzikanten actief in
het centrum van Zijtaart, verdeeld over 12 blaaskapellen.
Bij de 3 horecagelegenheden worden podia gemaakt voor
de blaaskapellen. Iedere kapel geeft op elk podium een
optreden van 20 minuten. Het aanwezige publiek zal
bepalen welke blaaskapel het festival zal winnen door
stembiljetten in te vullen en te deponeren in de stembus.
De regio is sterk vertegenwoordigd met diverse
blaaskapellen:
• Gazzerop Veghel
• Hoempa Matata Veghel
• Panasch Uden
• De Durdauwers Erp
• De Krikkelbloazers Mariaheide
• Tismawadegewendbent Boerdonk
• ’t Overschotje Schijndel
• De Neultuuters Sint Oedenrode
• De Bloasplekkers Sint Oedenrode
• De Kneuter kapel Nijnsel
Maar er zijn ook 2 blaaskapellen van verder weg en zelfs
uit België:
• De Oelewappers Lommel
• Krankjorum Eersel
Al met al een gezellige middag boordevol blaasmuziek.
Tot zondag 15 juni ergens in het centrum van Zijtaart.
De jubilerende Boemelaars

Afgelopen donderdag was het voor Mari, Mark en Mimi
zover, waar ze maanden naar toe geleefd en gewerkt
hadden: de beklimming van de Alpe d’Huez.
’s Morgens om 3.30 uur werd begonnen met de afdaling
naar het startpunt. Vanaf 4.30 uur werd er gestart. Het was
toen nog donker. Voor het goed en wel licht was waren de
eerste renners al boven. Even voor 7.00 uur hadden ook
onze drie helden de eerste klim erop zitten.
Op naar de 2e klim en net voor 10.30 uur was ook deze taak
volbracht. Het weer was prachtig en prima om te fietsen.
Dit in tegenstelling tot de dag ervoor, die geheel
regenachtig verliep.
Vastbesloten werd er weer afgedaald naar het startpunt om
aan de 3e klim te beginnen. Ook deze klim werd om 14.30
uur tot een goed einde gebracht. Alle 3 hadden ze er nu drie
beklimmingen opzitten. Voor Mari was zijn doel bereikt en
vond hij drie beklimmingen voldoende. Mark en Mimi
gingen echter nog voor een 4e keer.
Mark moest wel omdat hij ’s morgens bij de eerste afdaling
een lekke band reed en de gehele dag met een wiel van een
ander had rondgereden. Tijdens de laatste klim zou hij het
wiel weer kunnen wisselen. Om 19.30 uur kwamen Mimi
en Mark gezamenlijk over de finish. Mimi fietsend, maar
Mark lopend. Hij had tijdens de laatste klim nauwelijks zijn
wiel gewisseld of reed weer lek. Al lopend volbracht hij
toch de laatste klim.
Voor de deelnemers was het een fantastische dag, maar ook
voor de meegereisde familie en supporters. Het doel was
bereikt. De beklimming van de Alpe d’Huez tijdens het
evenement Alpe d’DuZes en geld in te zamelen voor
onderzoek naar kanker.

Lezing: Schippers en de Zuid-Willemsvaart
Op uitnodiging van Heemkundekring Vehchele verzorgt
Akke de Vries-Oosterveen op dinsdag 17 juni 2014 een
lezing over "Schippers en de Zuid-Willemsvaart". Deze
lezing gaat vooral over het historisch gebruik van de ZuidWillemsvaart vanuit het perspectief van de gebruikers, de
binnenvaartschippers. Wat was er nodig om de
binnenscheepvaart mogelijk te maken en welke invloed
hebben de schippers gehad op de ruimtelijke inrichting
langs het kanaal? Wat is er aan erfgoed in verband te
brengen met de binnenscheepvaart en hoe is er met deze
erfenis omgegaan? Wat is er nog aan tastbaar erfgoed
overgebleven? Welke rol speelde Veghel hierin? Ook
verhalen van schippers komen aan bod.
Akke de Vries-Oosterveen heeft in 2012 een Masterscriptie
Erfgoedstudie geschreven met als titel "Maritiem
cultuurlandschap in Brabant? Schippers en de ZuidWillemsvaart". Hierin heeft zij ook veel informatie over
Veghel verwerkt. De lezing begint om 20.00 uur in de
Trouwzaal van “Het Raadhuis” aan de Markt en is voor
leden van de Heemkundekring gratis toegankelijk. Overige
bezoekers betalen € 2,50. U bent vanaf 19.30 uur welkom.
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W.T.C. Zijtaart
Dames: zaterdag 14 juni, Helenaveen, 110 km, vertrek 8.00
uur Zijtaart.
Dames & Heren: zondag 15 juni, Vaderdag/Zijtaart Biedt
Meer.
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FIETS-EXCURSIE IVN ‘ZWALUWEN’
zaterdag 14 juni 19.00 uur – 21.30 uur

De zwaluw is een ware luchtacrobaat en is niet alleen een
snelle vlieger maar kan ook enorme afstanden overbruggen.
In Nederland komen de huiszwaluw, boerenzwaluw en
oeverzwaluw voor. De gierzwaluw heeft veel weg van een
zwaluw, maar behoort tot een andere familie. Op
Loterij Jeugd Fietscross
zaterdagavond 14 juni, tijdens een fietstocht van ongeveer
Vorige week berichtte de organisatie van de Rabobank
12km., kunt u met een gids van natuurvereniging IVN
jeugd fiets cross over het goede verloop van de wedstrijd.
Veghel deze vogels ontmoeten en er meer over te weten
Uiteraard waren daarbij ook de uitslagen van de wedstrijd
gepubliceerd. Echter door een foutje ontbraken de nummers komen. Vertrek met de fiets 19.00 uur vanaf het
Stadhuisplein; aan deelname zijn geen kosten verbonden.
van de loterijprijzen die op de wedstrijddag niet zijn
Verste punt van de fietstocht is Keldonk, waar een
opgehaald. Onze excuses hiervoor. Onderstaande prijzen
huiszwaluwentil staat en deze is ook nog bewoond! Tiny
zijn op te halen op vertoon van het juiste lotnummer bij
van den Elsen, initiatiefnemer van dit bouwsel, heeft
Willy van Asseldonk, Pastoor Clercxstraat 24.
jarenlang huiszwaluwtellingen gedaan en vertelt over de
huiszwaluw en waarom deze beschermd moet worden.
Hoepel
Groen 307
Op weg naar Keldonk treffen we de boerenzwaluw met
Vangbal set.
Rose 107
zijn lange vleugels en uitstekende buitenste staartpennen;
Bal.
Blauw 450
deze zwaluw is verbonden aan het boerenleven en broedt
Ole Swing.
Groen 293
vaak in stallen. De oeverzwaluw, onze kleinste zwaluw,
Vlaggenlijn.
Geel 1
graaft zijn nesten in steile oevers of zandhopen. Ieder jaar
weer een verrassing waar dit zwaluwtje op zal duiken!
Met sportieve groet, organisatie jeugd fietscross, WTC
Zwaluwen zijn fantastische vliegers en de gierzwaluw
Zijtaart.
spant de kroon. Tijdens deze fietstocht gaan we kijken naar
deze uitbundige vliegers die snelheden van 200 km/uur
EACH PARTY – BYTZ
kunnen halen en die meer tijd in de lucht zijn dan op de
vaste grond.
Wanneer:
Vrijdag 20 juni
Meer informatie Karin Koppen, tel. (0413) 21 02 16 en
Hoe laat:
20.00 – 23.00 uur
www.ivn-veghel.nl.
Verzamelen: Dorpshuis
Entree:
€ 2,00

BBQ actie succesvol

Heb je zin in een actieve
avond? Zin in een competitie
beachvolley? Kom dan 20 juni
naar BYTZ. We vertrekken om
20.15 uur vanaf het Dorpshuis naar de Bedafse Bergen.
Daar zullen we de competitie met elkaar aangaan. Wie
zullen de winnaars zijn..?
Tot dan!
Organisatie BYTZ
(werkgroep EGZ)

De BBQ actie kunnen we zeer
geslaagd noemen. We willen dan
ook op de eerste plaats de familie
Van Moorsel van De Biovariant
bedanken voor het beschikbaar
stellen van het (h)eerlijke vlees. En natuurlijk bedanken we
alle mensen die een BBQ pakket hebben gekocht van onze
jeugdspelers. Ook bedanken we De Digitale Drukker voor
al het drukwerk. Volgend jaar willen ze zeker deze actie
een vervolg geven en wij vragen daarom uw mening over
de actie van dit jaar. U kunt uw reactie geven op
bbqpakketvow@hotmail.com. Via dit adres zijn ook nog
pakketten te bestellen die wij op zaterdag bij u thuis komen
bezorgen. Dit kan tot en met zaterdag 26 juli.
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Sportvrouw van het jaar:
Jesse Gloudemans
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en ponyclub de Reigertjes bedanken voor het beschikbaar
stellen van de tenten. Ook willen wij alle leiders/leidsters,
nachtwakers en andere vrijwilligers die meegeholpen
hebben aan het jeugdkamp bedanken, want zonder jullie
hulp kunnen wij het kamp
niet organiseren.
Organisatie EFM kamp

Als afsluiting van het penaltybokaal
is dit jaar de sportvrouw van het jaar
bekend gemaakt.
Dit jaar is, dat Jesse Gloudemans,
speelsters van ME1.
Jesse, proficiat met deze prijs.
Jeugdbestuur VOW.

GESLAAGD EFM KAMP
Tijdens het pinksterweekend heeft alweer het 23e EFM
kamp op de voetbalvelden van VOW plaats gevonden met
als thema “boer zoekt…”. 65 kinderen met begeleiding
hebben daar in tenten geslapen en diverse activiteiten
gedaan, zoals een spellenavond, wandeltocht, diverse
spellen in de bossen van Mariahout met o.a. een
vossenjacht, een quiz en een zeskamp. Na een spannende
strijd kwamen uiteindelijk de kneuzers als winnaar uit de
bus. We kunnen met zijn allen terugkijken op een geslaagd
jeugdkamp.
Wij willen graag de sponsors, Antoon en Franka van Eert,
Eethuis de Reiger, Ad en Gerrie van Kessel, Rabobank
Uden - Veghel bedanken. Verder willen wij Jong Nederland
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Ruitersport Zijtaart - Meerdere
ruiters in de prijzen gevallen!
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Seizoensafsluiting jeugd VOW

Op vrijdag 13 juni is de jaarlijkse seizoensafsluiting voor de
jeugd van VOW.
En dat begon allemaal op Hemelvaartsdag in Cromvoirt,
Dit jaar voetballen al onze jeugdelftallen tegen hun ouders
waar July Schrama won in de hoogste klasse. Afgelopen
vrijdag zette het succes door bij Ellen van Asseldonk, terug en we hopen op een grote opkomst. We trappen af om
van weggeweest. Na een wedstrijdpauze van vier jaar, heeft 18.15 uur met de F-pupillen en de E3. Daarna om 18.40 uur
de E1 , E2 , ME1 en de MD1. Dan volgt om 19.05 uur de
ze haar eerste winstpunt weer binnen.
D1 en de C1. Aansluitend een korte pauze waarin het team
Afgelopen weekend vond ook de vierde selectiewedstrijd
plaats. Shirly van Dijk wist keurig derde te worden. Lobke van het jaar bekend wordt gemaakt. Om 19 45 uur is het de
beurt aan de MC1 en de MB1 en we sluiten af om 20.10 uur
van Popering behaalde een knappe overwinning met maar
met de B1 en de B2.
liefst drie winstpunten. Nog twee selectiewedstrijden te
Dus, aan alle ouders van onze voetballende jeugd, breng je
gaan, dan weten we wie zich heeft gekwalificeerd voor de
voetbal/sportschoenen
Brabantse Kampioenschappen.
mee en kom voetballen
tegen onze jeugd. Wij
De overige behaalde resultaten
Eerste proef Tweede proef zien jullie graag
verschijnen op
Donderdag 29 mei te Cromvoirt
Pl. Pnt. Pl. Pnt.
sportpark de Vonders.
Klasse Z2
July Schrama
Ziementa
1ste 215 2de 205
Jeugdbestuur VOW
Vrijdag 6 juni te Mariahout
Klasse B
Helen van Barneveld Balotti
1ste 187 1ste 183
Omgaan met buren met
Klasse Z1
geheugenklachten
Ellen van Asseldonk Unamarilla
4de
206
Het
Alzheimercafé
is een plek waar iedereen die op een of
Zaterdag 7 juni te Mariaheide
andere
manier
te
maken
heeft met dementie terecht kan om
Klasse DB
in
een
ontspannen
sfeer
anderen
te ontmoeten. Elke maand
Shirly van Dijk Harley Davidson
3de
205
treffen mensen met dementie, hun familieleden, vrienden en
Zondag 8 juni te Mariaheide
kennissen en hulpverleners elkaar. Er wordt iedere maand
lasse L1
informatie gegeven over een bepaald aspect van dementie.
Lobke van Popering
Evy
1ste
213
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.

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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Aanwonende plein en omgeving
Zoals jullie al vernomen zullen hebben willen wij graag
a.s. zondag ons dorpsfeest ZIJTAART BIEDT MEER
voor de 27e keer organiseren.
Vanaf zaterdagmorgen zullen er opbouwwerkzaamheden
plaats vinden op het plein.
We gaan dan gebruik maken van afzetting van een
gedeelte van het plein.
Graag willen we jullie verzoeken om geen auto’s te
parkeren binnen de lintafzetting en vanaf zaterdagmorgen
geen gebruik te maken van het plein om te parkeren.
Natuurlijk geeft dit enige overlast voor jullie als
aanwonende maar we willen toch een beroep doen op
jullie dorpsgevoel om op deze manier dit evenement te
doen slagen.
Voor diegene die elektra verlenen voor Zijtaart Biedt
Meer meld dit even bij het bestuur voor de eventuele
vergoeding.
Ook de oldtimers zijn weer van de partij in de
Keslaerstraat.
Organisatie Zijtaart Biedt Meer
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Hier bij willen wij iedereen heel
hartelijk bedanken voor de bloemen,
kaarten en goede wensen die wij
mochten ontvangen ter gelegenheid van
ons
50-jarig huwelijksfeest.
Mede hierdoor is dit voor ons een
onvergetelijke dag geworden
Bert en Dieny van Heertum-van de Hurk
Kinderen en kleinkinderen

MIK VEGHEL DANST: VERKEERD
VERBONDEN!
Amerikaanse singer/songwriter op podium
in Veghel

Op zondag 22 juni kun je genieten van een gedanste
familievoorstelling, opgevoerd door alle dansleerlingen van
Op het podium van galeriecafé De Afzakkerij op CHV
MIK. Wil je een kijkje nemen in de danskeuken van MIK
Noordkade presenteert Kunstgroep De Compagnie
Veghel, dan is deze voorstelling een echte aanrader. In
aanstaande zondag 15 juni een optreden van de
Theater de Blauwe Kei zijn twee uitvoeringen van de
Amerikaanse singer/songwriter/acteur Tim Grimm,
voorstelling: eentje om 13.00 uur en de tweede om 16.00
samen met ‘The Watchman’ Ad van Meurs. Het
uur. De dansdisciplines van MIK zijn klassiek, modern
optreden op CHV Noordkade in Veghel begint om 15.00 jazz, hiphop en modern. Deze variatie is goed zichtbaar en
uur, zaal open om 14.00 uur. De toegang tot het
mede daarom belooft het zo’n boeiende, spannende en
optreden is gratis, een vrije gift is welkom.
afwisselende voorstelling te worden. Kaartjes zijn
Ad van Meurs behoeft in Veghel inmiddels geen introductie verkrijgbaar via Theater de Blauwe Kei. Geef elkaar de
meer. Al jaren brengt hij als The Watchman Americana,
hand, pak elkaar eens vast en praat met elkaar, dat is het
blues en country van hoog niveau uit. In het muziekcentrum centrale thema van deze presentatie. Ga op zoek naar het
in Eindhoven presenteert Ad van Meurs regelmatig
'echte contact met elkaar' zonder invloeden van social
wereldartiesten. Daaronder ook de Amerikaanse singermedia. Dus leg de smart phone aan de kant, log uit bij
songwriter Tim Grimm. Samen komen ze naar Veghel.
Facebook, sluit Twitter af en geniet van deze boeiende
Tim Grimm is een veelzijdig man. Singer-songwriter,
gedanste familievoorstelling.
acteur en boer zijn nog maar enkele van zijn activiteiten.
Muzikaal
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HUP
HOLLAND
Op groot scherm in de
kroeg te bekijken!
Bij elk doelpunt van
Nederland
*1 pils *GRATIS*
Iedereen die voor de rust
binnen is krijgt 1 gratis lot
Voor de winnaar een 11tal pilsjes

Veel voetbalplezier in ons
oranje Dorpskaffee

