Beste inwoners van Zijtaart,
Aan ‘t eind van de vakantie, met ‘n nieuw schooljaar ‘voor de deur’, even ’n bericht uit
Boekel.
Op donderdag 10 juli jl. nam ik, na 41 jaar werkzaam te zijn geweest op basisschool Edith
Stein, afscheid.
De drukke receptie, de hartelijke woorden, de verrassende cadeautjes, het geweldige
taartenbuffet, de muzikale groet van jeugdkapel ‘ToeterNieToe’ en de vele kaarten met
hartverwarmende woorden…….ik heb ervan genoten!
Daarom ’n bijzonder woord van dank aan iedereen die, op welke manier dan ook, ervoor
gezorgd heeft, dat ik met veel plezier kan terugkijken op ’n mooi afscheid!
Ik zal de contacten met de ouders en kinderen missen!
Na 41 jaar voel je je betrokken bij het ‘wel en wee’ van de bewoners; Zijtaart blijft ’n
speciale plek houden in mijn hart!!!
Ik heb mijn werk van harte en met veel plezier gedaan.
Iedereen die in al die jaren bijgedragen heeft aan dat werkplezier, dank ik héél hartelijk!
Ik hoop dat de Edith Steinschool ’n school zal blijven, waar kinderen en ouders met plezier
naar toe gaan.
Zoals ik in mijn afscheidsmail schreef:
Ik kijk met grote dankbaarheid terug en ik kijk vol vertrouwen vooruit!
Ik wens iedereen voor de toekomst succes, het allerbeste, gezondheid en geluk!
Hartelijke groeten, José Wassenberg.

KERKBERICHTEN
Zondag: 24 augustus 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken:
Jan Oppers (vanw.verjaardag); Jan en Jaan van den Tillaart-van Asseldonk; Gerard en Ílse
Kremers-Ludwig; Jrgt. Richard van Nunen; Overl.oud. Opheij-van den Tillaart en
overl.fam.leden; Jrgt. Overl.oud. van der Linden-van der Asdonk; Harrie van de Meerakker
(vanw.trouwdag).
Overleden: Jan van Zutphen in de leeftijd van 73 jaar.

Nieuwe Pastoraal werker voor de Franciscusparochie.
De Franciscusparochie heeft een nieuwe Pastoraal Werker die per 1 augustus de heer
Antoon van der Steen is opgevolgd. Zijn naam is Drs. A.T.M. (Thomas) van der Horst, hij
is 56 jaar en woont in Eindhoven. De heer Van der Horst is gehuwd en is vader van 2
kinderen. Hij heeft een brede ervaring op pastoraal en kathechetisch
gebied en deed vooral ervaring op in het westen van het land.
De laatste jaren werkte hij in een verzorgingshuis in Limburg.
Pastoor Smulders heeft alle vertrouwen in de nieuwe
medewerker en hoopt dat hij hier een prettige werkomgeving
zal vinden. Op zondag 31 augustus a.s. zal zijn presentatie
plaatsvinden tijdens de H.Mis om 10.00 uur in
de St.Lambertuskerk aan de Markt te Veghel.
Na afloop van de H.Mis kan iedereen in de kerk
kennismaken met onze Pastoraal Werker en
zijn echtgenote mevr. J. van der Horst- Koningsverdraag.
De kennismaking vindt plaats onder het genot
van een kopje koffie of thee.
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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) 30 09 50.
Gevonden
Sleutel Rood met een rood label (opschrift José )
gevonden op de Lage Biezen

De Zijtaartse bibliotheek
De Zijtaartse afdeling van de Veghelse bibliotheek,
gevestigd in Het Klooster, gaat weer open op dinsdag 26
augustus. In de vakantie hebben onze vrijwilligsters de
volledige collectie boeken voor volwassenen vernieuwd;
dus zowel de Grote-Letter-boeken als de leesboeken in het
normale lettertype. We hopen daarom dat u eens binnen
komt lopen om onze Zijtaartse collectie te bekijken en om
wellicht lid te worden van de Veghelse bibliotheek,want
…..͒wat is makkelijker dan een bieb in eigen dorp!
De openingstijden zijn:
• Dinsdagmiddag 14.00 – 15.30 uur
• Dinsdagavond 18.00 – 19.00 uur
• Donderdagmiddag 13.15 – 14.30 uur
Graag tot ziens,
Annie, Sonja, Thea, Annelies, Mieke, Linda, Nicole en Ria
Vrijwilligsters bibliotheek Zijtaart

Mijn zoon/dochter gaat scheiden.
Op vrijdag 5 september organiseert Interpunctie te Veghel
een ochtend (van 10.00 tot 12.00 uur) voor ouders die zich
willen laten informeren hoe ze zich kunnen opstellen t.a.v.
een scheiding van hun zoon of dochter. Hoe kun je het
beste reageren, wat kun je beter wel/niet doen. Hoe praat u
erover en met wie? Hoe stelt u zich op tegenover de exschoonzoon/dochter/familie. Hoe gaat u om met uw eigen
verdriet? Wat zegt u tegen uw kleinkinderen?
Kosten € 6,00 per persoon, per echtpaar € 10,00. Opgeven
en informatie: info@interpunctie.nl

20 aug. – 27 aug. 2014
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KBO
AGENDA
Maandag 25 augustus 13.30 uur: Fietsen
Maandag 25 augustus 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 26 augustus 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 26 augustus 13.00 uur: Vrij biljarten
Woensdag 27 augustus 08.00 uur: Dagreis
Woensdag 27 augustus 13.30 uur: Kaarten
Donderdag 28 augustus 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 28 augustus 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 28 augustus 13.00 uur: Competitie biljarten
Vrijdag 29 augustus 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van de kaartmiddag op donderdag 7 aug. 2014:
Jokeren:
1.Ciska Coppens
89 pnt.
Rikken:
1.Bert Vissers
100 pnt.
2.Mieke v.Boxmeer
83 pnt.
Poedelprijs:
Jan v.Zutphen
-44 pnt.
Loterij:
Mien Ketelaars
Uitslagen van de kaartmiddag op donderdag 14 aug. 2014:
Jokeren:
1.Mientje Raaymakers
181 pnt.
Rikken:
1.Jan v.Zutphen
129 pnt.
2.Henk v.d.Linden
63 pnt.
Poedelprijs:
Piet v.d.Hurk
-83 pnt.
Loterij:
Mien Ketelaars
BRIDGEN
Uitslagen van dinsdag 12 augustus 2014:
1.Tonnie Kivits & Harrie Lucius
68,13 %
2.Mien v. Berkel & Mien Verhoeven 64,38 %
3.Jacqueline Brus & Riet Koevoets
59,90 %
4.Toon v.Creij & Wim v.Os
59,90 %
5.Chris & Christien v.Helvoirt
48,96 %
6.Cor Mollen & Adriaan v.d.Tillart
48,13 %
7.Toon & Marietje v.Schaijk
46,88 %
8.Ben & Tiny v.d.Steen
45,31 %
9.Cor v.d.Berg & Jan Rijkers
41,88 %
10.Jo Verhoeven & Bertha v.d.Laar
41,67 %
11.Henk v.d.Linden & Tonny Rijkers 23,75 %
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Bridge ZBC 6 aug 2014 Lijn A
1 Chris v. Helvoirt & Marietje Wijgert
2 Jo Verhoeven & Riet v.d. Laar
3 Cor Mollen & Jan Rijkers
4 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
5 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
6 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
7 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
8 Toon v. Creij & Wim v. Os
9 Tonnie Kivits & Harrie Lucius
10 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
11 Henk v.d. Linden & Tonny Rijkers

67,19
61,98
60,00
58,85
50,00
48,75
47,50
45,31
43,75
30,63
29,38

KBO 7 aug. 2014 Lijn A
1 Toon v. Schayk & Piet v. Schayk
2 Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
3 Ad Koevoets & Riet Koevoets
4 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
5 Mien v.d. Crommenacker & Clasien Nolle
6 Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
7 Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
8 Toon v. Creij & Wim v. Os
(9) Henk v.d. Linden & Tonny Rijkers
(9) Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
11 Adriaan v.d. Tillart & Mien Vissers
12 Piet Thijssens & Riek Rijkers
13 Harry v Boxmeer & Fien v. Boxmeer

66,50
58,33
56,50
56,00
52,08
51,00
48,50
48,00
47,50
47,50
41,25
40,83
40,42

KBO 14 aug 2014 Lijn A
1 Ad Koevoets & Riet Koevoets
2 Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
3 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
4 Piet Thijssens & Riek Rijkers
5 Bert Kanters & Diny Kanters
6 Toon v. Creij & Wim v. Os
7 Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
8 Cor Mollen & Mien Vissers
9 Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
10 Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
11 Mien v.d. Crommenacker & Clasien Nolle
12 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
13 Jan v. Helvoirt & Adriaan v.d. Tillart
14 Pieta Verbakel & Tonny Rijkers

57,29
55,90
55,38
54,24
52,67
52,43
51,84
50,87
50,10
50,00
46,53
43,68
42,01
37,05
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SPORTAGENDA

Beste allemaal,

W.T.C. Zijtaart

Zaterdag 30 augustus is het weer
zo ver: de opening van het
nieuwe seizoen!

Zaterdag fietsprogramma
Heren 23-aug tocht Herveld 120km vertrek 8:00u
Dames zaterdag 23-aug tocht Herveld 110km vertrek
8:00u
Zondag fietsprogramma
Heren zondag 24-aug Golftocht pauze Kerkdriel 90km
vertrek 8:30u
Dames zondag 24-aug Golftocht pauzeKerkdriel 80km
vertrek 8:30u

V.O.W. Jeugd Zaterdag 23 aug 2014
VOW A1
VOW A2
VOW C1
D1
vrij
E1
vrij
F1
vrij
F3
vrij
VOW MB1
VOW MB2
VOW MD1
MD2 vrij

thuis
uit
uit

VOW A2
VOW A1
Irene C2
D2
vrij
E2
vrij
F2
vrij

14:30u
14:30u
13:00u

thuis
uit
thuis

OJC Rosmalen MB1 14:30u
EVVC MB1 13:00u
Rhode MD1 12:30u
ME1 vrij

uit

Festilent A2

VOW A1

Leden kunnen het nieuwe seizoen
samen met ons openen en hun nieuwe leiding leren kennen.
Voor niet-leden is deze middag een hele mooie gelegenheid
om eens te komen kijken wat Jong Nederland allemaal te
bieden heeft op gebied van sport, spel, creativiteit en
buitenleven (en dat is veel!).
Tal van activiteiten zullen georganiseerd worden, waarbij
gedacht is aan jong en oud.
Het middagprogramma is het leukst voor de kinderen uit
groep 1 t/m 5, dit zal van 14:00 tot 16:30 duren. Voor groep
5 t/m de tweede klas hebben we een gaaf avondspel van
16:00 tot 19:30. Zorg voor een
volle maag om heel de dag door
te kunnen spelen!

VOW Jeugd Woensdag 27 aug 2014
A1
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19:30u

Voor ouders en geïnteresseerden
zal er koffie en thee klaar staan.
Tot dan!
Jong Nederland Zijtaart.

Bekerprogramma VOW Senioren
Zaterdag 23 aug 2014
VOW Veteranen
VOW H1
thuis
Zondag 24 aug 2014
VOW H2
uit
VOW H3
thuis
VOW VR1
uit
Dinsdag 26 aug 2014
VOW H1
uit

thuis Mariahout
16:30u
Venhorst 1
18:00u
WEC 2
12:00u
Heeswijk 8
11:00u
RKVV Keldonk VR1 11:00u
Sparta'25 1

18:45u

Alle kinderen van 5 t/m 12
opgelet!!!
Het KinderAtelier gaat weer beginnen
Iedere zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00
Gezellig schilderen en knutselen
Je mag komen zo vaak je wilt,Â iedere
zaterdag of af en toe
Wel even mailen of bellen of er plaats is!
We starten op 29 augustus en het kost â‚¬Â
6.- per keer
Kijk ook op :
www.facebook.com/AtelierIrisHurkmans
Aanmelden via:
irishurkmansvandebilt@gmail.com
of 06-40502668
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bouwwerk te wankelen en te bezwijken onder de enorme
rentelasten.
• Veghel heeft de afgelopen 3 jaar geen industriegrond
verkocht.
Helaas heeft Actiecomité De Kempkens het niet voor elkaar
•
Grondprijzen voor industrie worden in de regio met
gekregen dat de gemeente pas op de plaats moet maken op
flinke korting verkocht, Veghel kan niet achterblijven.
De Kempkens. De Raad van State vond het niet nodig dat
er een voorlopige voorziening kwam op de ontwikkelingen • Omdat er een bod lag van totaal 15,5 hectare op De
Kempkens moet dit verkocht worden om een financieel
van het foodpark. Het is nu dus afwachten wat de Raad van
debacle te voorkomen.
State doet met de bezwaren die het actiecomité maakte.
• Noodgedwongen noemt Veghel het bedrijf
Gelukkig maakte de Raad van State wel korte metten met
“Foodpark” wetend dat dit nooit rendabel kan zijn
het verweer van de gemeente Veghel dat het actiecomité
maar anders is het plan De Kempkens niet
geen belanghebbende is in deze zaak. Hierdoor kan ons
realiseerbaar. Van de provincie mag niet meer
bezwaar in ieder geval behandeld worden.
gewoon bedrijventerrein ontwikkelt worden en de
belangstellenden die een bod hebben uitgebracht
Wat is er volgens ons gebeurt:
zijn nl. alleen geïnteresseerd in grond op De
Kempkens.
• Voor de crisis groeiden de bomen tot in de hemel en
• De provincie maakt bezwaar bij de Raad van State
heeft Veghel ondanks vele waarschuwingen van
maar trapt in de smoesjes van Veghel en trekt zijn
minister en provincie enorm veel grond gekocht voor
bezwaar weer in.
industrie en woningbouw om snel veel geld te
verdienen. Voor 180 miljoen Euro grond aankopen in 5
Veghel is een lang geleden een bedrijf geworden met
jaar. Met de begroting van Veghel een zeer risicovolle
andere belangen dan zijn burgers. Daar hebben de mensen
onderneming.
op en rond De Kempkens nu last van maar uiteindelijk
• Bedrijventerrein De Kempkens is oorspronkelijk
krijgen we daar allemaal problemen mee.
bedacht als Regionaal bedrijventerrein.
• Toen het publiek in de lokale media is geïnformeerd
Reageren kan op dekempkens@live.nl
door o.a. het actiecomité wat dat woordje “regionaal”
(vuile/lawaaierige bedrijven die ongewenst zijn in de
Actiecomité De Kempkens
regio clusteren op een regionaal terrein) betekend is de
raad er zich mee gaan bemoeien.
• De raad heeft vastgesteld dat er geen regionaal
Judonieuws Keldonk
bedrijventerrein mocht komen op De Kempkens.
• Omdat de raad heeft aangegeven dat zich geen
vervuilende bedrijven op De Kempkens mogen vestigen De vakantie is weer bijna
voorbij, maandag 25 augustus
zou het een gewoon bedrijventerrein moeten worden.
Omdat Veghel nog zo’n 80 Hectare industriegrond heeft beginnen de basisscholen
weer. Onze judotrainer Hans
op Doornhoek, Dubbelen (langs A50 en Amert is
Coolen wil maandagavond ook
ontwikkeling van De Kempkens niet nodig.
starten met de judotrainingen. Er is de mogelijkheid om
• Er is een regionale afspraak is dat Veghel maximaal 5
gratis kennis te komen maken met judo, jongens en meisjes
hectare per jaar uit mag geven om concurrentie tussen
gemeenten te voorkomen. Hierdoor begon het financiële vanaf 5 jaar krijgen vier gratis trainingen. Judo is een
fysieke
zelfverdedigingsport,
die vaak word
aangeraden door
huisartsen als kinderen
wat onzeker in hun
schoenen staan. Bij
ons leren ze
gedisciplineerd met
een ander om te gaan,
wat in deze
maatschappij niet
altijd wordt gedaan.
Judo is ook heel goed
voor de ontwikkeling
van je lichaam.

Geen grote dikke feestsigaar maar een klein
sigaartje.
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Iedereen is welkom bij onze vereniging,
jongens en meisjes vanaf 5 jaar. In de
maanden januari en aug/ sept. kunnen
geïnteresseerden gratis 4 proeflessen
meedraaien, daarna kun je kiezen voor
inschrijven.
Onze trainingsavond is op maandag in
Sport- en ontmoetingscentrum
't Span te Keldonk.
17:30 - 18:30 uur: beginners
18:30 - 20:00 uur: gevorderde jeugd
20:00 - 21:30 uur: vanaf 14 jaar en ouder
(geen leeftijdgrens)
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Cecilia, beschermheilige van de
muziek

In het voorjaar van dit jaar werd onder de bloeiende
magnolia en in
aanwezigheid
van de nieuwe
Cecilia onder de
boom een
feestelijke
middag
gehouden met
zang en taarten,
gebakken door
info:
Keldonk.nl
vrouwen uit
Frans Kuijpers tel. (06) 134 639 25
Zijtaart.
Hans Coolen tel. (06) 235 794 68 { trainer }
Als de
kunstenares die
het hele
Jong geleerd is oud gedaan
kunstproject bedacht en liet uitvoeren, deelde ik toen
tegoedbonnen uit om een cd op te halen later in het jaar.
Heeft u er wel eens over nagedacht hoe functioneel het is
wat baby’s en jonge kinderen de hele dag doen? Door om te Fred Momotenko, componist te Tilburg, schreef in mijn
opdracht een werk voor gemengd koor, op basis van een
rollen in zijn of haar bedje of box, zal het kind later
soepeler kunnen bewegen bij houdingsveranderingen, zoals gedicht dat ik speciaal daarvoor schreef. Het bleek een
bij rennen, springen of skiën. Sommige kindjes houden zich moeizaam proces om een koor te vinden dat het kon
lange tijd bezig met gaan staan en weer zitten in de box. Dit uitvoeren, niet alleen qua techniek maar ook qua tijd. Hoe
wordt gedaan om de uitrijping van het hartje te bevorderen. moeizaam het was, bleek opnieuw toen het koor dat
aanvankelijk toezegde zich terugtrok. En opnieuw werd er
Verder gaan de meeste kinderen tijgeren, vaak gevolgd
gezocht naar een koor. Margriet Kemper prijst zich
door kruipen. Beide ontwikkelingen zijn erg belangrijk
gelukkig dat Capella Brabant zich bereid heeft gevonden
voor het tot stand komen van een goede oog-hand
het werk uit te voeren. Een contract garandeert het
coördinatie en de samenwerking tussen verschillende
daadwerkelijk uitkomen van de cd. Maar omdat het
zintuigen. Het kind ontwikkelt evenwichtsgevoel en het
centrale zenuwstelsel wordt hierdoor sterker. Veel kruipen programma van het koor al ver van tevoren wordt
vastgesteld, zullen de uitvoering en opnames pas
bevordert het latere lezen, omdat het kind heeft geleerd
plaatsvinden in de herfst van 2014. De cd zelf zal
goed scherp te stellen op de handen, juist de afstand die
beschikbaar zijn vanaf St.Ceciliadag 2014: 22 november.
voor lezen nodig is.
Het is spijtig dat het met zo’n grote vertraging plaatsvindt,
Gemiste stappen in de ontwikkeling kunnen op latere
leeftijd worden ingehaald, door middel van oefeningen. Op maar in het licht van het meer dan honderd jaar oude Huize
Cecilia, is een jaar maar een jaar. Belangrijk is dat het er
deze manier kan bijvoorbeeld het lezen beter worden.
daadwerkelijk komt! In Zijtaarts Belang zal tegen die tijd
Heeft u ook een vraag over de ontwikkeling van uw kind?
worden aangekondigd wanneer de cd’s kunnen worden
afgehaald. Cecilia heeft haar werk als beschermheilige dan
toch gedaan!
Margriet Kemper

voor een optimale ontwikkeling
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 NVO en NOAG
KvK: 17285371
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Ruitersport Zijtaart – Nette
resultaten op Brabantse
Kampioenschappen.
Afgelopen weekend was het dan eindelijk
zover, de Brabantse Kampioenschappen
vonden plaats! Een belangrijke wedstrijd
waar vele ruiters naar toe leven en er zich
flink op voorbereiden, zo ook onze
Zijtaartse Ruiters.
Zaterdag was de dag van de ponyruiters.
Lieke Blokx kwam uit met haar Tanja’s
Lizzy in de klasse BL1. Na een goede
voorbereiding verloor ze tijdens de proef
toch wat punten bij het galopperen. Wel
was ze een ervaring rijker.
Shirly van Dijk mocht springen en
dressuren met haar pony Harley Davidson.
In de klasse DB werd ze 17e met een nette
score. Bij het springen viel er helaas een
balk op de grond.
Op zondag was het de beurt aan de ruiters te
paard. Glenn van de Ven mocht springen in
het Z met zijn paard Ziezo. De eerste ronde
bleef hij keurig foutloos. In de barrage had
Glenn een hele snelle tijd maar helaas met
strafpunten. Toch heeft hij zich weten te
plaatsen voor de Nederlandse
Kampioenschappen!
Dirkje Aarts mocht dressuren in de klasse L1 met haar
paard Champ de Luxe. Tijdens de eerste proef behaalde ze Opzwepende muzikale mix van The
een hele knappe 3e plaats met een hoge score. Dankzij deze GrooveYard
mooie prestatie mocht ze nog een keer rijden en behaalde
ze een 9e plek. Dit resulteerde bij de einduitslag in een nette In galeriecafé De Afzakkerij op CHV Noordkade in Veghel
10e plek.
is op zondagmiddag 24 augustus weer live muziek. Deze
keer een optreden van de formatie The GrooveYard. Zij
Een week eerder nam Glenn van de Ven deel aan een
spelen een opzwepende mix van blues, soul & funk met veel
springwedstrijd in de Mortel. Daar bleef hij met zijn paard bekende hits van toen en nu. Het optreden begin om 15.00
Ziezo twee maal foutloos in de hoogste klasse Z/ZZ, wat
uur, de zaal is open om 14.00 uur. De toegang is gratis, een
goed was voor een hele knappe 4e plaats. We wensen hem
vrije gift is altijd welkom.
heel veel succes op de Nederlandse Kampioenschappen op The GrooveYard is ontstaan in 2005. Sindsdien speelt TGY
5 en 6 september te Ermelo.
door heel Nederland, van Leeuwarden tot Middelburg en
van Den Helder tot Winterswijk. TGY staat voor: terug
De overige behaalde resultaten
naar de basis: drums, bas, gitaar en zang, muziek in haar
puurste vorm en met ruimte voor improvisatie. Het
Zaterdag 16 augustus - Sint Anthonis 1ste pr 2de pr
repertoire kan het beste omschreven worden als een mix
Klasse BL1 - dressuur
Plts. Pnt.
Plts.Pnt
tussen soul, blues & funk. Het unieke eigen geluid van The
Lieke Blokx Tanja’s Lizzy
12e 170 / 170
GrooveYard is ontstaan door het goede van die stijlen te
Klasse DB – dressuur
gebruiken en te combineren om zo aan elk nummer wat zij
Shirly van Dijk Harley Davidson
17e 188 / 189
spelen hun “feel” te geven. De onderlinge interactie en de
Klasse DB – springen
ruimte voor improvisatie zorgen er steeds weer voor dat
Shirly van Dijk Harley Davidson
4 strafpunten
geen optreden hetzelfde is. Intens en met emotie muziek
Zondag 17 augustus – Sint Anthonis
maken is wat mensen steeds blijkt te raken en dat is wat
Klasse L1 – dressuur
TGY bij elk optreden doet!
9e 189 /
Dirkje Aarts Champ de Luxe 3e 201 / 202
195 (Tot.: 10e)
Lenny Peters (voc)
Klasse Z – springen
Kornelis Lievense (gtrs)
Glenn van de Ven
Ziezo 14e Foutloos / 12
Judith Renkema (bas)
strafpunten
Erwin Gielen (drums)
The GrooveYard
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Uitslagen visconcours
’T Dorpskaffee

Mannenkoor-NCB zingt bij
H.Eucharistieviering Zijtaart
Het Mannenkoor-NCB zingt op zondag 31 augustus om
9.30 uur de H.Mis in de parochiekerk van Zijtaart. Naast de
vaste gezangen hoort u ook andere (bekende) liederen. U
bent van harte welkom om te luisteren en mee te vieren.
Het Mannenkoor is opgericht in 1968 en bestaat uit 48
leden die wonen in Land van Cuyk, De Peel, De Kempen
en De Meijerij. Het repertoire bestaat uit religieuze- en
wereldmuziek van bekende componisten.Regelmatig staan
ook luchtige liederen en Oost-Europese muziek op het
program bij optredens in Brabant. De wekelijkse repetities
zijn op de woensdagmiddag in Veghel onder leiding van
dirigent Jan Heesakkers uit Mariahout. De orgelbegeleiding
is van Ton Harterink uit Veghel.

Afgelopen donderdag was het weer vissen aan het
kanaal.
De weer goden waren goed gezind, het bleef droog tot
net na het inpakken van de vishengels.
Gerard van Eert vorig jaar eerste nu op de 2e plaats
geëindigd. Pieter van Boxmeer op de 3e plaats en de
nummer 1 van 2014 WILCO Brugmans, gefeliciteerd!
Bij de jeugd was er maar een de winnaar van de 10
jeugddeelnemers wist alleen
Bas van Lankvelt een vis aan de haak te slaan.
Proficiat met je welverdiende 1e plaats.
Namens ’t Dorpskaffee hartelijk dank!

