In memoriam Noud van Asseldonk
Donderdag 19 juni bereikte ons het trieste bericht dat onze voorzitter, Noud van
Asseldonk, plotseling op 53 jarige leeftijd is overleden. Een schok, een siddering,
ongeloof. Onbegrijpelijk dat een man in de bloei van zijn leven zo wordt weggerukt
uit zijn gezin. Hij stond altijd voor iedereen klaar, nooit deed iemand tevergeefs een
beroep op hem.
Hij was als voorzitter een inspirator voor het bestuur. Hij gaf op een leuke en
betrokken wijze leiding, wat zorgde voor een goed lopend Dorpshuis. We zullen
zijn energie, zijn enthousiasme en zijn gevoel voor humor gaan missen. Zijn
overlijden geeft een lege plek in “de huiskamer van Zijtaart”. Een huiskamer die
voor een groot deel te danken is aan de inzet van Noud.

Noud, bedankt voor alles!
Bestuur Dorpshuis Zijtaart

Kopij voor nr. 40
inleveren uiterlijk
30 juni voor 19.00u
bij: Bert Raaijmakers,
Reibroekstraat 5,
tel. (0413) 36 66 13,
fax (0413) 35 26 05,
Email: Dorpsnieuws@
ZijtaartsBelang.nl
Website:
www.ZijtaartsBelang.nl

KERKBERICHTEN
Zondag: 29 juni 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken:
Overl.oud. Antoon en Betje van den Berg-van Eijndhoven (vanw.verjaardag); Overl.oud.
Kanters-Brugmans; Jrgt. Jo van de Wetering; Overl.oud. Piet en Tonnie van Heeswijk-van
den Acker,overl.oud. van den Acker-Vervoort en Broeder Christinus van den Acker;
Overl.oud. Steenbakkers-van Boxmeer en overl.familie; Martien van den Tillaart
(vanw.verjaardag); Noud van Asseldonk; Margaret van Boxmeer- van Rooij.
Overleden: Noud van Asseldonk in de leeftijd van 53 jaar.
Mededeling:
Afgelopen maandag 23 juni is Margaret van Boxmeer- van Rooij in de leeftijd van 44 jaar
overleden. Voor haar wordt a.s. donderdag 26 juni om 19.00 u de Avondwake in onze
parochiekerk in Zijtaart gehouden. De Crematieplechtigheid vindt a.s. vrijdag 27 juni om
15.30 u. plaats in Crematorium Rijtackers, Anthony Fokkersweg 150 te Eindhoven.
Mededeling:
De kerkdeurcollecte voor de Nederlandse Missionarissen heeft € 131,59 opgebracht.
Hiervoor hartelijk dank
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)
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BELANGETJES

Afscheid van José Wassenberg

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.

Na 41 jaar Bs Edith Stein heeft juf José besloten om
haar onderwijsloopbaan te beëindigen.
Eenenveertig jaar, vele ouders van onze school hebben
vroeger nog bij haar in de klas gezeten. Sommige
huidige collega’s waren niet eens geboren toen juf
José haar onderwijsloopbaan begon! Meer dan 1000
kinderen hebben van haar les gekregen. Dat is pas
(Zijtaartse) geschiedenis schrijven!
Dat kunnen we natuurlijk niet zomaar stilletjes voorbij
laten gaan.
Op donderdag 10 juli is er een receptie van 16.30 tot
18.00 uur in de kapel van Bs
Edith Stein.
U bent hierbij van harte
uitgenodigd.
Met vriendelijke groet,
Mariette van der Pas
Directeur
Bs Edith Stein

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.
Verloren: Een sleutel tussen Veghel en Zijtaart tel.:
06 - 20849284

-UW VIDEOBAND OP DVDHeeft u videobanden en/of bandjes van uw oude
videocamera die u heel graag op dvd wilt hebben,
omdat ze anders onafspeelbaar worden of door de
jaren heen beschadigd gaan raken.
Laat mij dit weten en ik zet ze voor u op dvd, voor
slechts €5,- per dvd incl. dvd en opberghoesje.
Mail naar boxgaala@home.nl
Groetjes Noah van Boxmeer

Hierbij willen wij iedereen heel
hartelijk bedanken voor de bloemen,
kaarten en alle goede wensen die wij
mochten ontvangen ter gelegenheid
van ons
50 jarig huwelijksfeest
Mede hierdoor is dit voor ons een
onvergetelijke dag geworden.
Piet en Annie Vissers- van den Hurk
kinderen en kleinkinderen

Kinderpopconcert
maandag 7 juli 18.30 uur
Voor alle kinderen uit Zijtaart organiseert fanfare St.
Cecilia in samenwerking met de basisschool een
kinderpopconcert.
Tijdens het kinderpopconcert kunnen alle kinderen gezellig
meezingen en dansen op bekende nummers als Hokie
Pokie, het Vliegerlied, ik heb een tante uit Marokko en
Theo, Theo. De liedjes worden begeleid door het
opleidingsorkest van fanfare St. Cecilia en meegezongen
door Loes Goossens, docent van MiK.
De kinderen van groep 1, 2 en 3 hebben de liedjes van het
kinderpopconcert op school al flink geoefend. Zij gaan de
liedjes uit volle borst meezingen. Natuurlijk zijn ook alle
andere kinderen uit Zijtaart van harte welkom om gezellig
mee te komen zingen. Het belooft een swingende en
gezellige afsluiting van het seizoen te worden.
Het Kinderpopconcert is op maandag 7 juli om 18.30 uur.
Bij goed weer op de patio van Het Dorpshuis en anders in
de kapel van de basisschool.
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Waarschuwing voor oplichting of inbraak
Op zaterdagavond 24 mei j.l . (kermis in Zijtaart) zijn er in
een aantal straten van Zijtaart collectanten langs geweest
welke aangaven uit naam van de Hartstichting te komen.
Hoewel zij een legitimatiebewijs hadden hebben een aantal
oplettende dorpsgenoten toch enig wantrouwen gehad en
details waargenomen en deze doorgegeven aan iemand van
de werkgroep Goede Doelen Week Zijtaart.
Er is vanuit de werkgroep contact opgenomen met de
gemeente Veghel waaruit bleek dat het ging om
een illegale collecte. Er is dan ook een officiële
Aangifte van oplichting gedaan bij de politie.
De politie gaf tevens aan dat de vakantieperiode er weer
aan komt en men op deze manier ook “even een blik binnen
“ hoopt te kunnen krijgen. Het is dan makkelijk genoeg om
er achter te komen wanneer men wel of niet thuis is.
Voor Zijtaart is het van belang om te weten dat de Goede
doelen week dus NIETS hiermee te maken heeft. Deze is al
gehouden in april en betrof de volgende doelen : Amnesty,
Brandwonden, Diabetes, Verstandelijk Gehandicapten,
Hartstichting, Jantje Beton, Kankerbestrijding, Kinderhulp,
Longfonds, MS fonds, Nierstichting, Pr. Bernhard fonds,
Reuma fonds, Rode Kruis. Hiervoor nogmaals dank !
Iedereen een fijne veilige vakantie toegewenst !
Werkgroep Goede Doelen Week Zijtaart
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NATIONALE VETERANENDAG
IN VEGHEL OP 27 JUNI 2014
De Nationale Veteranendag is de officiële herdenking van
en eerbetoon aan hen, die zich ingezet hebben in dienst van
de vrede.
Herdenking in Veghel Op vrijdag 27 juni aanstaande
wordt de herdenking in Veghel gehouden bij het Indië
Veteranen Monument. Naast toespraken worden er kransen
gelegd door de Gemeente Veghel, het Comité Indië
Veteranen en Veteranen Veghel en Korea Veteranen.
De herdenking vindt plaats bij het Monument in de Kolonel
Johnsonstraat in Veghel en begint om 13.30 uur.
Over Veteranendag De Nationale Veteranendag is
ingesteld in 2005 door het Ministerie van Defensie. Vanaf
2009 wordt de dag in Den Haag gehouden op de laatste
zaterdag van juni. De Nationale Veteranendag is een
eerbetoon aan ruim 130.000 Nederlandse Veteranen. Het
merendeel is ex-militair en ingezet tijdens de Tweede
Wereldoorlog of daarna in Nederlands Indië, Korea of
voormalig Nederlands Nieuw Guinea. Snel groeiend is de
groep “Jonge Veteranen”: dit zijn militairen of ex-militairen
die hebben deelgenomen aan vredesmissies zoals in
Libanon, Cambodja, op de Balkan, Irak en Afghanistan.
Witte anjer bestellen? De stichting Anjerveteranendag
roept iedereen op om in de laatste week van juni een witte
anjer te dragen als eerbetoon aan de vele Nederlandse
veteranen. Deze anjers zijn te bestellen via
info@anjerveteranendag.nl.
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SPORTAGENDA

AGENDA
Maandag 30 juni 13.30 uur: Fietsen
Maandag 30 juni 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 1 juli 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 1 juli 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 1 juli 13.00 uur: Vrij biljarten
Woensdag 2 juli 13.30 uur: Kaarten
Donderdag 3 juli 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 3 juli 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 3 juli 13.30 uur: Competitie biljarten
Vrijdag 4 juli 13.30 uur: Bridgen

W.T.C. Zijtaart
Heren: zondag 29 juni, De Lachende Vis, pauze in Empel,
90 km, vertrek 8.30 uur.
Dames: zondag 29 juni, De Lachende Vis, pauze in
Empel, 80 km, vertrek 8.30 uur.

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagmiddag

KAARTEN:
Uitslagen van de kaartmiddag op maandag 23 juni 2014.
Jokeren:
1.Riek v.Sleuwen
69 pnt.
Rikken:
1.Henk v.d.Linden
50 pnt.
2.Mien Ketelaars
48 pnt.
Poedelprijs: Karel Bekkers
- 18 pnt.
Loterij:
Mientje Raaymakers
Uitslagen van de kaartmiddag op woensdag 18 juni 2014.
Jokeren:
1.Mientje Raaymakers
101 pnt.
1.Jan v.Zutphen
78 pnt.
2.Harry v.Zutphen
42 pnt.
Poedelprijs: Tiny v.Zutphen
- 20 pnt.
Loterij:
Harry Rooijakkers
BRIDGEN KBO 20 juni 2014

Lijn A
1
Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
2
Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
3
Cees v. Hout & Riet v. Hout
(4) Harrie Lucius & Nelleke Stolk
(4) Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk
(6) Mien Verhoeven & Mien Vissers
(6) Toos v Berlo & Willemien Verhoeven
8
Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
9
Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
10 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
11 Bert Kanters & Diny Kanters
12 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
13 Bert v. Helvoort & Piet v Schaijk
14 Chris v Helvoirt & Christien v Helvoirt
LijnB

57,64
56,25
54,86
54,17
54,17
53,82
53,82
50,69
48,61
47,22
45,49
42,36
41,32
39,58

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

62,50
59,38
58,13
53,65
50,63
49,48
48,75
47,50
43,75
40,10
37,50

Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
Mies v.d. Burgt & Jo v.d. Burgt
Tijn v.d. Tillaart & Mientje v.d. Tillaart
Marietje v.d. Horst & Pieta Verbakel
Harry v Boxmeer & Tonn Verbruggen
Ad Koevoets & Riet Koevoets
Piet Thijssens & Riek Rijkers
Adriaan v.d. Tillart & Fien v. Boxmeer
Toon v. Creij & Wim v. Os
Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
Harrie vd Wijgert & Marietje vd Wijgert
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openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
13.15 – 14.30 uur

Voor onderstaande busreis zijn nog enkele plaatsen vrij

Busreis naar Zuid-Duitsland en
Oostenrijk van 19-24 augustus 2014
Op het programma staat o.a.:

• De populaire stad München.
• Excursie naar de top van de Rikken:
Grossglockner.
• Het Bergbaumuseum in Muhlhausen,
• Schnapsbrennerei
• Bezoek winkel dirndl jurken.
• Het meer van Zell Am See
• De spelonken van de Lamprechtshöhle.
• Picknick op de alm.
• Mercedes museum in Stuttgart.
Kortom een reis met veel natuurschoon afgewisseld
met interessante excursies.
Prijs: € 785,00 per persoon o.b.v. een
tweepersoonskamer
Inbegrepen:

•
•
•
•
•
•
•
•

Reis per luxe 30-persoonstouringcar
Overnachtingen in goed gelegen hotels.
Alle maaltijden, dus volpension
Alle excursies, gids in München en alle
entreegelden zijn inbegrepen.
Alle drankjes in de bus zijn gratis
Reis- en annuleringsverzekering
inbegrepen.
Reisleiding
Vertrek vanuit de gemeente Veghel

Hebt u interesse in deze reis of wilt u meer informatie:
Jeanne Verhagen-van der Aa
Statenweg 13,
5427 HB Boekel
Tel. 06-220 125 34, of (0492) 32 32 56
www.opreismetjeanne.nl
info@opreismetjeanne.nl
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Uiteraard hopen we dat de proeflessen goed bevallen en we
weer enkele nieuwe leden krijgen.
Dus graag tot maandag 30 juni 18.30 uur in Zaal
Kleijngeld.

Uitnodiging afsluiting proeflessen
muziekproject Windkracht 6
Wat: afsluiting proeflessen met een optreden
Datum: 30 juni 2014
Jumbomuziekfestival voor Majoretten
Waar: Zaal Kleijngeld
uit Uden en Zijtaart
Hoe laat: 18.30 uur
Uitnodiging: voor iedereen om te komen kijken en luisteren Op zaterdag 5 juli hebben de majoretten die aangesloten
zijn bij de Muziekkring Veghel een leuke, gezellige en
In maart en april hebben de kinderen van groep 4/5 en
leerzame dag in het Dorpshuis te Zijtaart. Majoretten van
groep 5/6 een muziekproject gevolgd. De leerlingen hebben de Wiebert uit Uden en St.Cecilia uit Zijtaart zullen per
zes weken muzieklessen gevolgd onder leiding van een
leeftijdscategorie ingedeeld worden en drie afwisselende
échte muziekdocent. Docenten Loes en Joris van Mik
workshops volgen.
hebben met veel enthousiasme de kinderen veel bijgebracht Dit jaar staan de volgende workshops op het programma:
over al datgene wat de muziekwereld te bieden heeft. Aan
- Creatieve workshop verzorgd door Yvonne van Ingen
de hand van speciaal samengestelde lespakketten hebben de - Aero Comb verzorgd door Exercise 4 you
leerlingen kennis gemaakt met verschillende soorten
- Twirlworkshop verzorgd door Jolanda Hoefnagels
blaasmuziek, ritmes en instrumenten. Natuurlijk hebben de Het programma duurt voor de deelnemers van 9.30 uur tot
leerlingen ook zelf diverse instrumenten mogen
13.30 uur.
uitproberen. Daarnaast is er tijdens de lessen ook flink
Van 14.00 tot 15.00 uur zijn er demonstraties van shows.
gezongen. De liedjes zijn speciaal voor deze lessen
U bent van harte welkom om tijdens de demonstraties te
samengesteld en werden op donderdag 17 april samen met komen kijken. Diverse teams, solisten en duo’s laten hun
het opleidingsorkest en de jeugdslagwerkgroep van fanfare eigen show zien en uiteraard kunt u zien wat we die dag
St. Cecilia uitgevoerd. De slotvoorstelling was in de kapel
geleerd hebben.
van de basisschool en begon om 18.30 uur. Uiteraard waren Vanaf 13.45 uur is het Dorpshuis geopend voor publiek.
heel veel ouders, broertjes, zusjes en belangstellenden
Graag tot 5 juli.
aanwezig. Na afloop was er een instrumentenmarkt waar
alle instrumenten van de fanfare uitgeprobeerd konden
Prikpost in Zijtaart.
worden. Ook kon men zich aanmelden voor vier gratis
De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de
proeflessen! Een mooie gelegenheid om te bekijken of
Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de
muziek maken iets voor je is.
prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.
Na de slotuitvoering hebben 9 mensen zich aangemeld voor
De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten.
proeflessen op een blaasinstrument en 7 voor slagwerk. De
Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of
proeflessen zijn gegeven door leraren van Mik en Beat It.
specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten
Op maandag 30 juni wordt het geheel afgesloten. Samen
kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.
met het opleidingsorkest en de jeugdslagwerkgroep laten de
Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum
proeflesleerlingen zien en horen wat ze hebben geleerd. Na
Bernhoven Voor alle openingstijden en locaties prikposten
afloop kunnen ze zich opgeven als lid van de fanfare en na
zie: www.dcbernhoven.nl.
de zomervakanties les gaan volgen. Nieuwe leden krijgen
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email:
een instrument en standaard in bruikleen van de vereniging.
trombose@bernhoven.nl
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Ruitersport Zijtaart –
Het succes gaat door
Tijdens een selectiewedstrijd in Veghel wist Shirly van
Dijk met haar pony Harley Davidson een 5e plaats te
veroveren. Dit betekent dat ze op dit moment koploper is in
de klasse B voor het kringkampioenschap in kring Uden.
Hopelijk weet ze deze positie vast te houden!
Afgelopen 12 juni was er een avondwedstrijd in Uden voor
de paarden. Hier behaalde Helen van Barneveld met Balotti
een prachtig resultaat in de klasse B. Ze wist zowel een 1e
als een 2e prijs in de wacht te slepen.
Ook Glen van de Ven deed goed zaken in Overloon. Met
zijn paard Ziezo wist hij tweemaal foutloos te springen in
de klasse M wat een mooie 8e plaats opleverde onder de 55
deelnemers. Helaas in de klasse Z/ZZ 1 balkje, wat toch tot
een 5e plaats leidde. Shirly van Dijk wist tijdens deze
selectiewedstrijd een mooie 5e plaats te bemachtigen met
haar pony Harley Davidson.

Eindelijk begonnen
Verkiezingen in maart,
coalitieonderhandelinge
n en benoemingen van
wethouders en
raadsleden in april. Het maken van een collegeprogramma
in mei. Ja hoor, eindelijk zijn we deze maand weer
begonnen met het “gewone” raadswerk in onze gemeente.
Toch raar dat het besturen van een gemeente bij het
wisselen van de wacht zomaar een aantal maanden op een
laag pitje kan draaien. Gelukkig werken het
gemeentebestuur en de ambtenaren gewoon door.
Het zal u niet verbazen dat wij als CDA bijzonder blij
waren met onze winst bij de gemeenteraadsverkiezingen.
We mochten 3.637 stemmen van de Veghelse burgers,
waarmee we weer als vanouds de grootste partij zijn
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geworden en met 6 personen in de raad vertegenwoordigd
zijn.
Als grootste partij neem je dan het initiatief om een college
te gaan vormen. Het resultaat kent u. Na vele jaren van
intensief en goed bestuur heeft DDB geen zitting meer in
het college en geven CDA, Hart voor Veghel en VVD nu
vorm aan het gemeentebestuur.
Onze fractie bestaat uit raads- en burgerleden die allen hun
specifieke aandachtsgebied hebben.
Theo Raijmakers
John van Lent
Coen Hendriks
Bertus van Berkel
Ad van de Crommert
Peggy van Sleuwen
Maddy Goossens
Marcel van der Steen

Mariaheide Bestuur en economie
(fractievoorzitter)
Veghel
Bestuur en economie
Boerdonk Ruimte en milieu
Eerde
Ruimte en milieu
Veghel
Ruimte en milieu
Zijtaart
Publiek en
samenleving
Erp
Bestuur en
economie (burgerlid)
Veghel
Publiek en samenleving (burgerlid)

Zoals u ziet hebben we een gedifferentieerde club van
mensen, jong en wat ouder en waarbij de dorpen goed
vertegenwoordigd zijn.
Tevens is elk raads- en burgerlid als contactpersoon aan een
dorp of wijk in Veghel verbonden. Het spreekt voor zich
dat ikzelf dat voor Zijtaart ben. Voor alle zaken waarover u
vragen heeft, of waarbij u in het contact met de gemeente
bent vastgelopen, kunt u gerust bij me aankloppen.
In het kader van onze slogan “we houden contact” zullen er
nog verschillende activiteiten georganiseerd worden, maar
vooralsnog gaan we nu volop aan de slag met het gewone
raadswerk. Het is daarvoor weer de hoogste tijd.
Met groeten,
Peggy van Sleuwen
Raadslid CDA
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Majoretteconcours in Veghel
zeer geslaagd!
Afgelopen zondag vond het bondsconcours van de
majoretten plaats in sporthal de Beemd te Veghel. De
organisatie was in handen van St. Cecilia uit Zijtaart. We
kunnen terugkijken op een erg leuke en succesvolle dag. Er
waren maar liefst 171 optredens in diverse categorieën. Er
waren 6 deelnemers van St. Cecilia.
De resultaten:
Yvanka van de Biggelaar behaalde met haar show Winter
69,6 punten, goed voor plaatsing voor de Brabantse
Kampioenschappen en maar 0,4 punten verwijderd van
promotie!
Als tweede van onze vereniging mocht het D-team optreden
met Fleur, Liz en Vera. Ze behaalden 62 punten met hun

van Asseldonk. Hun show op de muziek Dark Horse werd
voor het eerst aan het publiek getoond. Zij gingen met 69,6
punten naar huis en gaan zich ook voorbereiden op de
Brabantse Kampioenschappen en wie weet de volgende
keer een promotie, want daar zaten ze maar 0,4 punten van
verwijderd.
Als laatste van onze vereniging mocht het C-team optreden.

stewardessenshow, super netjes voor de allereerste keer. Dit
groepje staat onder leiding van Anne-Marie van Dinter,
Anouk van Sleuwen en Marit van der Cammen.
Het Duo Yvanka van de Biggelaar en Roselin Raaijmakers
lieten hun nieuwe show zien.Met een no drop routine
haalden zij alles uit de kast en zij behaalden een heel mooi
puntenaantal van 69,1 punten. Ook zij hebben zich direct
geplaatst voor de Brabantse Kampioenschappen.
Yentle van de Biggelaar liet ook voor het eerst haar nieuwe
show zien op muziek van Brave. Zij heeft super hard
gewerkt om haar show op tijd af te krijgen voor deze
wedstrijd en werd beoordeeld met 63,5 punten.
Het D-team is sinds februari bij elkaar in deze
samenstelling. Alicia, Floor, Joanita, Joelle, Marit, Roselin,
Yvanka staan onder leiding van Silvy Vissers en Marjan
Voor het eerst met hun show van Michael Jackson. Deze
vijf stoere meiden; Anne, Hieke, Lieke, Marit en Yentle
hebben mooie moves in hun show zitten. Zij hebben onder
leiding van Marlotte Habraken en Emmy Jonkers een heel
mooi resultaat neergezet en gaan na de vakantie weer
keihard trainen om op de volgende wedstrijd weer hoger te
scoren.
St. Cecilia kijkt terug op een zeer geslaagde dag! We willen
alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inzet, we
hebben er met zijn allen een heel mooi resultaat neer gezet.
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DOORSTAPWANDELING:
RETOURTJE VEGHEL-WIJBOSCH
zondag 29 juni 9.00 uur – 14.00 uur
Heeft u zin in een lekkere lange afstandswandeling door het
buitengebied van Veghel? Natuurvereniging IVN Veghel
verzorgt op zondag 29 juni een wandeling van ongeveer 20
km. Van Veghel naar het Wijbosch en terug. Om 9.00 uur
vertrekken de gidsen vanaf de parkeerplaats naast het
gemeentehuis in Veghel. Rond 14.00 uur eindigt de
wandeling op dezelfde plaats. Het dragen van goede
wandelschoenen is zeker aan te raden. De wandeling is
geschikt voor iedereen die ca. 20 km kan wandelen.
De wandeling start in het centrum van Veghel en al snel
laten we via het beekdal van de Aa de bebouwing achter
ons. Via de nieuwe Gazellebrug komen we in het Wijbosch
dat we helemaal doorkruisen tot aan de brug bij Heeswijk.
Tijdens de wandeling genieten we van de natuur die nu aan
het begin van de zomer nog heel uitbundig is. Onderweg
wordt gestopt voor een koffiepauze (zelf meebrengen) en
we gebruiken de lunch (zelf meebrengen) in het Wijbosch.
Met de weer opgedane energie wandelen we langs de Aa
weer terug naar Veghel.
Zin om mee te gaan? Doe je wandelschoenen aan en zorg
dat je een rugzak bij je hebt met voldoende eten en drinken.
Aanmelden is niet nodig en er zijn geen kosten aan
deelname verbonden.
Het IVN heeft elke maand wel een publieksactiviteit
waarbij u van harte welkom bent, deze keer dus een
doorstapwandeling van 20 km. IVN Veghel, natuurlijk
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altijd iets bijzonders.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met F. Kalis,
tel. (0413) 34 13 48 of secretariaat@ivn-veghel.nl. Zie ook
www.ivn-veghel.nl.

Beste basisschoolkinderen van
Zijtaart,
Omdat BS Edith Stein en Bs De Wissel hebben meegedaan
aan het schooltennis-project van de KNLTB (tennisbond),
willen wij, de jeugdcommissie van TV Zijtaart, natuurlijk
niet achter blijven.
Op woensdag 2 juli 2014 sluiten wij dit project af met een
toernooi voor alle basisschoolkinderen van groep 3 t/m 8.
Dus ook de kinderen die op een andere school zitten,
mogen aan dit toernooi meedoen.
Dit toernooi is van 13.30 uur t/m 16.00 uur. Er zullen
verschillende speelvormen aanwezig zijn waaronder het
ballenkanon en er worden natuurlijk ook echte wedstrijden
gespeeld. Deelname is gratis.
Voor degenen die op deze woensdag meedoen aan het
toernooi, hebben we een leuke aanbieding wat betreft
lidmaatschap van onze vereniging.
Dus vind je tennis een leuke sport en wil je graag sportief
bezig zijn, kom dan op woensdagmiddag 2 juli naar ons
tennispark en doe mee!! Voor tennisrackets en tennisballen
wordt gezorgd. Je hoeft alleen maar gymschoenen en
gym(sport)kleren te hebben.
Opgeven voor dit toernooi kan t/m maandag 30 juni door
onderstaand antwoordstrook in de brievenbus bij het
tennispark te stoppen of door een mail te sturen naar
jeugd@tvzijtaart.nl
Vermeld dan je naam, leeftijd, groep, telefoonnummer en
mailadres.
Graag tot woensdag 2 juli 2014 op ons tennispark!!
Jeugdcommissie TV Zijtaart.
Ria Kanters, Patricia van Dijk
Tennisleraar Esri Smulders

Naam:----------------------------------------------------------Adres:-----------------------------------------------------------Tel-nr:----------------------------------------------------------Mailadres:--------------------------------------------------------
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VOW BBQ pakket nog te bestellen tot
26 juli
Tot zaterdag 26 juli kunt u
nog een VOW BBQ pakket
bestellen via
bbqpakketvow@hotmail.com of neem telefonisch contact
op met John de Wit, tel. 06-101 842 65. Vermeld hoeveel
pakketten u wilt en wanneer u de
pakketten zou willen hebben,
daarnaast het
adres en
telefoonnumme
r (bij voorkeur
mobiel). We
komen het
pakket dan op zaterdag na afspraak bij
u thuis afleveren.
Mocht u de vakantie willen starten met
een lekkere BBQ dan is dit natuurlijk een mooie
aanbieding. Dus geniet nog even van deze mooie, lekkere
voor u en fantastische aanbieding voor VOW.

Bent u degene die we zoeken??
Bs. Edith Stein zoekt voor/ vanaf
schooljaar 2014-2015 een
overblijfkracht voor onze
overblijfkinderen. Daarbij denken
we ook aan opa’s oma’s,
buurman, buurvrouw, oom,
tante,…. of eenieder die het leuk
vindt om een uurtje in de week
mede ondersteuning en
begeleiding te bieden aan onze overblijfkinderen, samen
met onze vast overblijfkracht
Wanneer:
- werktijden: 11.50 – 13.05
- werkdagen: tijdens de even weken op dinsdag;
tijdens de oneven weken op donderdag
Vergoeding: - €10 per dag
En verder is nodig:
- een bewijs van goed gedrag
- het volgen van een cursus overblijfkracht,
dit betreft 2 informatieavonden
Bent u geïnteresseerd? Wilt u verdere
informatie?
Neem dan komende week contact op met
Mariette van der Pas.
Tel: 0413-365168 / 06-29051600
Of via email mvdpas@edithstein.skipov.nl
met vriendelijke groet,
Mariette van der Pas
directeur
Bs Edith Stein

Mannen van Naam in De Afzakkerij
Op het podium van galeriecafé De Afzakkerij op CHV
Noordkade presenteert De Compagnie aanstaande zondag
29 juni een optreden van Mannen van Naam. Deze door de
wol geverfde muzikanten staan garant voor muzikaal
topentertainment. 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.
In een ver verleden stonden Ton Smulders, Ad
Grooten en Wilbert van Duinhoven aan de basis van de
bekende pretband Pater Moeskroen. Nu zijn ze ietsje ouder,
misschien ook wel wijzer, en zoeken ze de kleine, knusse
podia op om hun kunsten te vertonen. Want liedjes
schrijven, muziek maken en slap ouwehoeren kunnen ze
nog steeds! Gevoelige luisterliedjes, vrolijke folkdeunen en
veel sterke verhalen, uitgevoerd door mannen met ervaring,
mannen met stijl!
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Na een middag gespeeld te hebben, was het vroeg op de
avond tijd voor de uitslag: Welke vier teams waren de beste
stuntpiloten en mochten nog één keer alles uit de kast halen
om Stef Stuntpiloot 2014 te winnen?? Na een fanatieke
strijd ging uiteindelijk team Top Gun (uit Veghel) er met de
wisselbeker vandoor! Tegen het einde van het spel
verspreidde er al snel een barbecuelucht over het plein. Er
was namelijk ook de gelegenheid om gezellig te barbecueën
Stef stuntpiloot geland op het
met het team en dat op slechts één voorwaarde: het moest
dorpsplein
een zelfgemaakte barbecue zijn! Er werden o.a. een
voetbaltafel, baby-Q, kruiwagen, gepimpte auto, kraanbak
en oven voor die dag omgetoverd tot barbecue. Voor de
Zaterdag 14 juni vond op het dorpsplein van Zijtaart de
mooiste bbq was er zelfs een prijs, die werd gewonnen door
eerste editie van het levend Stef Stuntpiloot spel plaats.
Voor velen geen onbekend (bord)spel, maar deze uitvoering de Biergenoten met hun mooie Betonmolen-Bbq-Bar Om
deze dag goed af te sluiten, was er ’s avonds nog een feestje
was toch net iets groter.
Vanaf 15.00 uur konden de deelnemers zich aanmelden en in de tent met DJ Veptik & Wes-L, waar men onder het
genot van een drankje nog gezellig na kon kletsen.
rond de klok van 16.00 uur was het dan eindelijk tijd om
het spel te kunnen gaan spelen. Waar vroeg in de middag
nog donkere wolken boven het plein hingen, brak later in de Wij als organisatie kijken terug op een geslaagde dag, maar
dit kan niet zonder vrijwilligers die mee hebben geholpen
middag gelukkig het zonnetje nog flink door.
en de sponsors. Bedankt hiervoor en graag tot volgend jaar!
Stef werd telkens gespeeld met vier teams. Per team werd
er één ‘wipper’ aangewezen en de rest van het team mocht
om beurten plaatsnemen op de stoel. Aan de wipper de
Nummer Team
Aantal
zware taak om de ronddraaiende arm om hoog te wippen,
strafpunten
zodat deze het handje niet zou raken (en waardoor zijn
1.
Top Gun
10
medespeler niet van zijn stoel in een zwembadje viel en
2.
V.C. Kroek kroek 1 12
daarbij een lekkere koude douche kreeg).
3.
Ut Boeit Nie 2
14
Bijna 100 deelnemers, verdeeld over 20 teams, namen deel
4.
De Mari's
17
en probeerden zo min mogelijk teamgenoten een nat pak te
5.
The Evel Knievels
19
bezorgen. Iets wat overigens soms makkelijker gezegd was
6.
V.C. Kroek kroek 2 20
dan gedaan.
7.
Ut Boeit Nie 1
22
8.
Chefkes
24
9.
Pudding mi Vel
26
10.
Team F-16
28
11.
Team VB
29
12.
Snollebollekes
32
13.
Ullie de gullie
34
14.
C.V. De Reigers
35
15.
Chickies
36
16.
Chicksss
37
17.
Chicks before dicks 42
18.
Zooitje ongeregeld
44
19.
Aca-Bitchezz
60
20.
Padvindertjes
64

BEACH PARTY – BYTZ
Vrijdag 20 juni jl. hebben we een beach party gehouden bij
de Bedafse Bergen. Daar hebben we heerlijk
beachvolleybal gespeeld. Tevens blijft het rollen van een
berg ook erg aantrekkelijk.
Let op: De volgende activiteit van 11 juli wordt verplaatst
naar een andere datum in juli. Deze zal in het volgend
Zijtaarts Belang bekend
gemaakt worden.
De organisatie van BYTZ.
(Werkgroep van de EGZ)

