Zomeropenstelling Dorpshuis Zijtaart
Wij maken u erop attent dat Dorpshuis Zijtaart en de gymzaal in verband met de
zomervakantie gesloten zijn vanaf maandag 20 juli tot en met zondag 30 augustus
2015. Vanaf maandag 31 augustus bent u weer van harte welkom voor de reguliere
activiteiten.
Uitzonderingen op de vakantiesluiting zijn het Eetpunt op dinsdag en donderdag
(van 11.30 uur tot circa 13.00 uur) en de prikdienst op de donderdagochtend (vanaf
8.00 uur tot circa 9.00 uur). Voor deze activiteiten kunt u dus ook tijdens de
vakantieperiode gewoon in het Dorpshuis terecht!
Verder is in voorgaande jaren gebleken dat de openstelling op dinsdag- en
donderdagmiddag tot 17.00 uur voorziet in een behoefte van veel Zijtaartse
inwoners om ook in de vakantieperiode een ontmoetingsplek te hebben. Daarom
zijn we voornemens om ook dit jaar het Dorpshuis op deze middagen te openen,
mits we voldoende vrijwilligers bereid vinden om deze middagen in te vullen. We
zullen hierover te zijner tijd een bericht plaatsen in het Zijtaarts Belang.

Kopij voor nr. 39
inleveren uiterlijk
22 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

Bestuur Dorpshuis Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 21 juni 9.30 u. Vaderdag en “Zijtaart biedt meer” Pater van Delden (Vivace)
Wij gedenken: Jrgt. Noud van Asseldonk; Antoon en Nolda Pepers-van den Tillaart; Bert
en Tonny van Bakel-van Erp en Zuster Augusta van Bakel (vanw.verjaardag); Overl.oud.
van Berkel-van der Steen; Theo en Tineke van Zutphen- Pepers, zoon Rob, dochter Elly en
schoondochter Hanny; Richard van Nunen en overl.familie (vanw.verjaardag); Grard en
Jans van Eert-Zomers en dochter Tonny (nms. de buurt); Jrgt. Graard van de Ven; Harrie
van Berkel; Overl.oud. Piet en Truus van Boxmeer-van de Ven; Toon van der Aa, Bert en
Tonny van der Heijden-Termeer en André van der Heijden; Overl.oud. van den Hurk-van
Genughten, kinderen en kleinkinderen.

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance

112

Huisartsenpost:
0900-8860
Avond, nacht en het weekend
Politie
direct
0900-8844
Wijkagent Zijtaart D.Michiels 0900-8844
Brandweer direct
073-61.23.123
Ambulance direct
0412-63.15.15
Stadhuis Veghel en storingsnr. 14-0413
Zijtaart:
Kerkberichten
36.58.61
Dorpshuis Zijtaart
36.66.79
Basisschool "Edith Stein" 36.51.68
Tennispark Zijtaart
76.90.25
De Vonders (VOW)
35.03.77
Meldpunt Thuiszorg
Vivaan, Ouderenwerk
Aanzet maatschappelijk werk
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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.

Oproep JAZ Zijtaart Biedt Meer
Bezoek de stand van de “JAZ” aankomende zondag
tijdens Zijtaart Biedt Meer!

Wij zijn nog op zoek naar (veel!) vrijwilligers in de
categorieën:
- Spelbegeleiders
- Creatiefbegeleiders
Gevonden: vlakbij VOW, sleutel met label "Rol deur
- Hand- en spandiensten (op- en afbouw)
2008/9" Af te halen op Pater de Koningstraat 15,
- Nachtwakers
tel. 78 60 38.
- Verkeersregelaars
- Frietgezinnen
Gevonden: Auto- + huissleutel in etui zwart,bij ingang van
- Organisatieleden voor 2016
het Dorpshuis.
Daarnaast zijn wij nog op zoek naar de volgende
Terug te halen bij Raaijmakers Drukwerk
materialen:
- (Oude) landkaarten
- Toetsenborden en pc muizen
Prikpost in Zijtaart.
- Petflesjes 0,5L (met dop)
De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de
- Schoenendozen
Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de
- Oude tijdschriften
prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.
- Knopen
De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten.
Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of
Heeft U één of meerdere materialen en gebruikt U deze niet
specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten
meer? Dan mag U deze afgeven bij onze stand tijdens
kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.
Zijtaart Biedt Meer!
Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum
Wij zien U graag tussen 12.00 uur en 17.00 uur bij onze
Bernhoven Voor alle openingstijden en locaties prikposten stand, ter hoogte van de glasbak, op Zijtaart Biedt Meer!
zie: www.dcbernhoven.nl.
Geen tijd om langs te komen?
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email:
Aanmelden kan ook via jaz@zijtaart.nl.
trombose@bernhoven.nl

Bedankt voor ieders belangstelling
en aanwezigheid tijdens ons jubileum
weekend !
Speciale dank aan
het personeel en de familie.
De winnaars van de kleurplaten
en raad het schadebedrag krijgen
persoonlijk bericht.

Bedankt !!
Het was super !
Mari, Phil, Anne, Teun en Mimi
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DIVERSE INFORMATIE VANUIT
DE DORPSRAAD
Duofiets
Gisteren is de duofiets afgeleverd op de stallingsplek in De
Fietsenwinkel Zijtaart. Met dank aan Mirjam om deze plek
in haar zaak beschikbaar te stellen. Aanstaande zondag bij
de braderie zal de duofiets worden gepresenteerd. Dan is er
ook een intekenlijst ter beschikking waarop vrijwilligers
hun gegevens kunnen noteren om bij oproep een fietstocht
te gaan maken met een dorpsgenoot / familielid /
buurtgenoot. Er komt binnenkort nog een officieel
startmoment waarbij de wethouder van de gemeente Veghel
aanwezig zal zijn; de datum is nu nog niet bekend. Maar het
gebruik van de fiets is vanaf volgende week mogelijk, nadat
de instructies aan vrijwilligers bekend gemaakt zijn. Een
mooie aanwinst voor dorpsgenoten die hiervan graag
gebruik willen maken!
Inrichting “Edith-Stein”-dorpspleintje
Vorige week hebben we een aangepast concept inrichting
dorpspleintje bij de gemeente ingediend. Hierin staan de
opmerkingen, die we onlangs in de openbare vergadering
hebben vernomen en de aandachtspunten die in het overleg
met aanwonenden zijn ingebracht. We moeten nog even
wachten op het antwoord van betrokken ambtenaren. Begin
september komt het terrein vrij, waardoor dan de kans
bestaat met de eerste voorbereidingen te kunnen starten. We
blijven ernaar streven om voor het einde van dit jaar de
realisatie van het nieuwe pleintje af te ronden.
Oprichting MKBA-werkgroep
In overleg met de initiatiefnemer (Piet v.d. Tillaart) hebben
we vorige week besloten om een MKBA-werkgroep op te
richten, die alle aspecten inzake het laten uitvoeren van een
MKBA zal nagaan. Dit burgerinitiatief wordt door de
dorpsraad volledig ondersteund en we nemen ook zitting in
de werkgroep. Er worden nog dorpsgenoten benaderd, die
hiervoor eveneens belangstelling hebben. Vanuit
buurtvereniging Doornhoek zullen ook enkele
(bestuurs)leden aansluiten alsmede uit de Actiegroep De
Kempkens. Het zal (zoals Piet zelf ook aangaf) een stevig
traject worden, maar we pakken het wel op mede om alle
mogelijkheden te gebruiken om de geplande ombuiging
N279 bij ons dorp te kunnen voorkomen. Als dorpsraad
zijn we van mening dat bij de reconstructie van de
Rembrandtlaan mogelijk- heden zijn om aan te sluiten op
het huidig traject van de N279.
Situatie “Twee-kinderen-beeld”
Het herstel en verdere afhandeling van de situatie van het
“Twee-kinderen-beeld” zal volledig onder de
verantwoordelijkheid van de kunstcommissie van de
gemeente Veghel worden uitgevoerd. Betreffende
wethouder en ambtenaar alsmede de ontwerper (Toon
Grassens) hebben afgelopen maandag op de tijdelijke
opslagplaats de situatie van de twee beelden bekeken.
Kruising Hoolstraat – Zondveldstraat
Het werk is nog niet afgerond, maar onze eerste indruk is
dat er een minimale aanpassing is uitgevoerd.
Mogelijk is na de afronding het effect groter dan wat tot nu
toe te zien is.
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WAT HEEFT DE EDITH-STEIN-LOCATIE TE
BIEDEN?
M.a.w.: Hoe zien de bouwkavels op deze locatie eruit?
Per 1 juni jl. heeft de gemeente het beleid inzake het
aanbieden van bouwkavels gewijzigd. In de openbare
vergadering van 8 april hebben we daarover al informatie
gegeven.
Ondertussen staat op de (vernieuwde) site
www.veghel.nl/inwoners/bouwgrond-te-koop de actuele
informatie over de Edith-Stein-locatie in Zijtaart.
Daar staat de volgende verkaveling vermeld:
kavelnr.
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

oppervlakte
298 m²
405 m²

450
448
659
679
336
336
551
578

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

aankoopprijs
€ 68.412,-€ 88.786,--

€
€
€
€
€
€
€
€

104.938,-104.482,-150.706,-153.996,-75.312,-75.312,-130.160,-136.148,--

Raadpleeg de bijgaande plattegrond om de ligging van de
kavels te kunnen beoordelen.
De prijzen zijn exclusief 21% btw.
Er zijn ook nog 2 kavels ter beschikking nabij de
kloostertuin en op de hoek Ceciliastraat – Pater
Vervoortstraat. Voor deze percelen geldt de volgende
informatie:
3
4

551 m²
687 m²

€ 130.160,-€ 157.812,--

Voor nader informatie en bij gerichte belangstelling kan
men contact opnemen met Petri van der Aa en/of Mirjam
Thijssen van de betreffende afdeling van de gemeente
Veghel.
Tot zover deze reeks mededelingen.
Dorpsraad Zijtaart.

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 24 nr. 38

17 juni 2015 – 24 juni 2015

Inzameling cartridges en mobiele
telefoons bij Broks Bloemen B.V.
De afgelopen maanden hebben we een hele hoop lege
cartridges en oude mobiele telefoons verzameld. Over twee
weken zal dit opgehaald worden door CliniClowns, de
opbrengst komt ten goede aan zieke en/of gehandicapte
kinderen.
Heeft u nog lege cartridges of mobiele telefoons? Lever ze
dan in voor 30 juni tussen 09.00 uur en 17.00 uur bij Broks
Bloemen B.V. Bij de ingang van het kantoor vindt u
hiervoor een inzamelbak.
Hartelijk dank voor uw hulp!
Broks Bloemen B.V.

KBO
AGENDA
Maandag 22 juni 13.30 uur: Fietsen
Maandag 22 juni 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 23 juni 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 23 juni 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 23 juni 13.00 uur: Vrij biljarten
Woensdag 24 juni 09.15 uur: Dagreis
Woensdag 24 juni 13.30 uur: Kienen
Donderdag 25 juni 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 25 juni 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 25 juni 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 25 juni 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 26 juni 13.30 uur: Bridgen

39
21
22
18
21
24
27
17
17
13

KBO Onderling 10 juni 2015-06-16
Tonn Verbruggen 22 32
Piet v.d.hurk
Jan de Wit
30 37
Cor Coppens
Cor Coppens
21 28
Rien Kemps
Chris v.Helvoirt 19 28
Rien Kemps

24
22
35
22

38
20
34
34

Bibliotheekpunt Zijtaart
openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur

Tijdens zijtaart biedt meer sta ik zoals elk jaar
met een kraam voor de winkel klaar
Wil je de inwendige mens verwennen
Leer dan mijn broodjes hamburger met
zelfgemaakte uiensaus kennen.

77 pnt.
90 pnt.
–38 pnt.

Biljarten
Nederlaag toernooi Zijtaart - Eerde 10 juni 2015
Cor v.Zutphen
66 48 - Mari Kerkhof
Wim v.d.Sanden 49 48 - Peter Verkuijlen
Frans v.Leuken
37 60 - Peter Gevers
Rien Kemps
35 33 - Bert v.Heeswijk
Tonnie v.Uden
30 30 - Johan v.d.Tillaart
Willy Henst
30 22 - Rien v.d.Pas
Cor Coppens
20 30 - Ad Vissers
Jan Rijkers
18 18 - Jan Vermeulen
Jan v.d.Oever
17 12 - Toon Verhoeven
Martien v.Zutphen 15 16 - Henk Biemans

Nederlaag toernooi Zijtaart - Nuenen 15 juni 2015
Cor v.Zutphen
66 69 - Jan Migchels
36
Wim v.d.Sanden 49 27 - Guus v.d.Meulen
33
Frans v.Leuken
37 69 - Bert Willems
30
Rien Kemps
35 31 - Ben de Louw
28
Rien v.Tiel
27 28 - Sjef Bollen
28
Chris v.Helvoirt 24 14 - Ton Konings
26
Tonn Verbruggen 21 21 - Jan Kemps
26
Cor Coppens
20 17 - Marinus Renders
20
Jan Rijkers
18 11 - Maarten Saarloos
18
Martien v.Zutphen 15 24 - Theo Janssen
17

Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

KBO KAARTEN
De uitslagen van donderdag 11 juni:
Jokeren:
1.Riek v.Sleuwen
126 pnt.
Rikken:
1.Piet v.d.Hurk
107 pnt.
2.Anny Vissers
73 pnt.
Poedelprijs: Tiny v.Zutphen
–53 pnt.
Loterij:
Mien Ketelaars
Uitslagen van 15 juni:
Jokeren:
Mientje Raaijmakers
Rikken:
Harry Rooijakkers
Poedelprijs: Henk v.d.Linden
Loterij:
Leny Henst.
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69
61
38
24
23
31
22
22
20
19

56
76
60
21
17
13
22
22
20
20

Tevens is mijn winkel die dag open
waar je de nieuwe kazen en zuivel kunt
proeven en kopen
Aanbiedingen deze week:
Kogelbiefstuk, 2 voor 4,95
Varkensspies, 5 halen, 4 betalen
(1,60 per stuk)
Uienburgers, 5 halen, 4 betalen
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Bridhe Zijtaartse Bridge Club 9 juni 2015
Lijn A
1
2
3
4
5
6
7
8
(9)
(9)
11
12
13
Lijn B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Gerard Bekkers & Riet Koevoets
67,92
Cees v. Hout & Jo Verhoeven 57,08
Chris v. Helvoirt & Jo van de Tillaart 56,25
Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
55,83
Riet v. Hout & Corry Kastelijn 50,00
Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk 49,17
Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
48,75
Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo 47,92
Jan Rijkers & Toos v. Berlo
45,00
Mien Verhoeven & Ad Koevoets
45,00
Piet v Schaijk & Henk v.d. Linden
44,58
Clasien Nolle & Trudy Smulders
44,17
Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
38,33
Lilian Harbers & Rob Harbers 58,44
Cor Mollen & Adriaan v.d. Tillart
Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis
Bert Kanters & Diny Kanters 55,73
Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
Hein de Wit & Jo de Wit
48,23
Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
Annie v. Berkmortel & Maria Rijken

56,25
55,83
48,85
47,40
46,88
46,15
44,27
41,98

Bidge KBO 12 juni 2015
Lijn A
1
Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
71,25
2
Cees v. Hout & Riet v. Hout 69,17
3
Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
62,08
4
Bert Kanters & Diny Kanters 58,33
5
Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
50,42
6
Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven 49,17
7
Toon v. Schaijk & Riek Rijkers 48,75
8
Chris v. Helvoirt & Piet v Schaijk
48,33
9
Harrie Lucius & Nelleke Stolk 47,08
10
Toon v. Creij & Wim v. Os
45,42
11
Mien Verhoeven & Mien Vissers
42,92
12
Cor Mollen & Marietje Mollen 31,67
13
Ad Koevoets & Riet Koevoets 25,42
Lijn B
1
Jeanne Peters & Geert Putmans 57,50
2
Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk 56,25
3
Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
53,65
4
Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
51,46
5
Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
50,21
(6)
Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo 47,92
(6)
Fien Rooijakkers & Henk v.d. Linden 47,92
8
Lenie Swinkels & Ria Swinkels 47,40
9
Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout 46,25
10
Tonny Rijkers & Anny v.d. Hurk
46,15
11
Bert v. Helvoort & Jan Rijkers 45,31

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Heren: zondag 21 juni, Zijtaart Biedt Meer.
Dames: zondag 21 juni, Zijtaart Biedt Meer.
Senioren: woensdag 24 juni, Loonse en Drunense Duinen,
pauze in Loon op Zand, 96 km, vertrek 8.30 uur. Heren:
zaterdag 20 juni, Elten, 140 km, vertrek 8.00 uur in Zijtaart.

DANSEN IN DE PEPPELHOF IN
VEGHEL
Op zaterdagavond 20 juni gaan om 19.30 uur de deuren van
dienstencentrum De Peppelhof in Veghel weer open voor
de tweewekelijkse dansavond. Een diskjockey draait tot
23.00 uur populaire dansmuziek, waaronder veel
verzoeknummers van de gasten. De toegang is gra
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Nieuwe editie: Zomerfestijn Zijtaart zondag 12 juli.
De voorbereidingen zijn in volle gang met het oog op het
Zomerfestijn in Zijtaart. Na enkele jaren van afwezigheid
vindt het Zomerfestijn in 2015 opnieuw plaats. Het
Zomerfestijn is een muzikaal evenement met zang, dans,
slagwerk en fanfaremuziek en vindt plaats op zondag 12
juli van 15.30 u tot ca. 20.00 u op het dorpsplein aan de
Pastoor Clercxstraat in Zijtaart en is gratis.
Een spektakel waar naast een hoofdrol voor de muziek van
het opleidingsorkest, de fanfare, jeugdslagwerkgroep en
slagwerkgroep ook dans een belangrijke component vormt.
De verschillende majorettengroepen laten dan ook bij
meerdere nummers hun kunnen zien. Tijdens dit evenement
komen zowel jong als oud in actie. Samen vormt dit een
bruisend geheel.
Om de zomerse sfeer extra tot leven te laten komen, is er
tijdens dit evenement hulp ingeroepen van Zijtaartse
artiesten. Zangeres Liz van den Hurk zingt onder meer het
nummer Stand my ground van Within Temptation. Zanger
Stan van Hoof richt zich tijdens deze middag meer op het
Nederlandse genre. Coverband Otto and the Wankers sluit
de avond af met een aanstekelijk optreden waarbij uiteraard
gedanst mag worden.
Het programma belooft een interessante afwisseling te
worden tussen licht klassieke muziek, pophits van nu en
drumbeats van de slagwerkgroep. De presentatie is in
handen van Henri Brugmans en Björn van der Heijden.
Beide heren, met inmiddels de nodige microfoonervaring,
leiden ons door dit evenement middels een ludieke bingo.
De lokale horeca verleent tevens haar medewerking aan het
Zomerfestijn. Heerlijke zomerse drankjes, gebraden vlees
of verfrissend ijs zal dan ook te vinden zijn bij de stands
van Café-zaal Kleijngeld, Eethuis de Reiger en ’t
Dorpskaffee. Kortom: Een mooie gelegenheid om in het
zonnetje te genieten van een heerlijk drankje onder het
genot van live muziek en dans.
Graag tot zondag 12 juli op het dorpsplein van Zijtaart!

KORT NIEUWS KELDONK
Judoclub "De Jigoro's" en Bende Bé de Band organiseren
ZONDAG 5 JULI een rommelmarkt - braderie en een
Bendefeest. Deze markt is al meer dan 30 jaar de
gezelligste markt van de omgeving, voor groot en klein. Er
zijn nog enkele kramen te huur voor de braderie of de
rommelmarkt kraamhuur € 20,-.
Voor meer informatie en of kraamhuur kun je contact
opnemen met Frans Kuijpers, tel. (0413) 21 13 47/ (06) 134
639 25, email- franskuijpers@hotmail.nl, website:
www.keldonk.nl

KELDONKSE JAARMARKT
VLOOIENMARKT & Braderie
zondag 5 Juli van 10.00 uur tot 16.00 uur
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Uitnodiging afsluiting proeflessen
muziekproject Windkracht 6.
Wat: afsluiting proeflessen met een optreden
Waar: Zaal Kleijngeld
Hoe laat: 18.30 uur
Wanneer: maandag 22 juni
Uitnodiging: voor iedereen om te komen kijken en luisteren
In februari en maart hebben de kinderen van groep 3 tot met
8 een muziekproject gevolgd. De leerlingen van de groepen
3 t/m 5 hebben zes weken muzieklessen gevolgd onder
leiding van een échte muziekdocent. Docenten Britt en Paul
van Beat It hebben met veel enthousiasme de kinderen veel
bijgebracht over alles wat de muziekwereld te bieden heeft.
Aan de hand van speciaal samengestelde lespakketten
hebben de leerlingen kennis gemaakt met verschillende
soorten blaasmuziek, ritmes en instrumenten. Natuurlijk
hebben de leerlingen ook zelf diverse instrumenten mogen
uitproberen.
De groepen 6 t/m 8 hebben twee workshops gevolgd, een
met blaasinstrumenten en een met slagwerkinstrumenten.

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 24 nr. 38

17 juni 2015 – 24 juni 2015

pagina 7

Hij zou dan nog wel afhankelijk zijn van de uitslag van de
laatste partij tussen Hans v Erp en Cor vd Hurk.
Martien begon sterk met een serie van 18 caramboles in de
3e beurt, maar viel daarna stil. Leon begon traag, maar
kwam steeds beter in zijn spel en wist in de 14e beurt met
De slotvoorstelling was in de gymzaal van de basisschool
een voorsprong van 59-44 voor een zekere overwinning te
en begon om 18.30 uur. Uiteraard waren heel veel ouders,
gaan. Toch liep het anders. Met series van 18 en 22
broertjes, zusjes en belangstellenden aanwezig. Na afloop
caramboles deed Martien de partij helemaal kantelen. In de
was er een instrumentenmarkt waar alle instrumenten van
20e beurt maakte hij de partij uit en moest Leon toch een
de fanfare uitgeprobeerd konden worden. Ook kon men
nederlaag accepteren. Donderdag a.s. is Leon toch wel een
zich aanmelden voor drie gratis proeflessen! Een mooie
grote kanshebber in de te spelen finale.
gelegenheid om te bekijken of muziek maken iets voor je is. Door de winst van Martien moest Hans v Erp de laatste
partij tegen Cor vd Hurk minimaal met een gelijk spel
Na de slotuitvoering hebben 4 kinderen zich aangemeld
afsluiten om door te dringen tot de finale. Hans liet er
voor proeflessen op een blaasinstrument en 6 kinderen voor eigenlijk geen twijfel over bestaan. Met series van 11 en 25
slagwerk. De proeflessen worden gegeven door leraren van caramboles en 74 caramboles in 9 beurten liep het bij Hans
voortreffelijk. Cor speelde met 3,5 gemiddelde helemaal
Mik en Beat It.
geen slechte partij, maar was niet opgewassen tegen dit
Op maandag 22 juni wordt het geheel afgesloten. Samen
met het opleidingsorkest en de jeugdslagwerkgroep laten de geweld. In 17 beurten was de partij met 100-59 in het
proeflesleerlingen zien en horen wat ze hebben geleerd. Na voordeel beslist en was Hans de 2e finalist.
afloop kunnen ze zich opgeven als lid van de fanfare en na
de zomervakantie les gaan volgen. Nieuwe leden krijgen
Stand na 7 avonden:
een instrument en standaard in bruikleen van de vereniging. 1 Leon Cissen
10 punten
9 punten
Uiteraard hopen we dat de proeflessen goed bevallen en we 2 Hans v Erp
weer enkele nieuwe leden krijgen.
3 Martien Verbruggen 7 punten
4 Ruud Cissen
6 punten
5 Mark Verbruggen
4 punten
Dus graag tot maandag 22 juni 18.30 uur in Zaal
6 Toon Verbruggen
4 punten
Kleijngeld.
7 Cor vd Hurk
2 punten
Op donderdag 2 april hebben alle groepen samen met het
opleidingsorkest en de jeugdslagwerkgroep van fanfare St.
Cecilia laten zien en horen wat ze in de lessen hebben
geleerd.

Best of Seven
Het beste moet je tot het laatste bewaren. Bij de Best of
Seven lijkt dat ook te lukken. Met een gemiddelde van 4,83
over de gehele avond was het afgelopen donderdag
genieten voor de spelers, maar ook voor het publiek.
De avond begon met de vader-zoon partij tussen Toon en
Mark Verbruggen. Mark wilde voor de eer heel graag
winnen van vader. Mark begon goed aan de partij, maar
Toon wist aanvankelijk
toch aardig te volgen.
Totdat Mark in drie beurten
met series van 10, 30 en 13
caramboles een gat wist te
slaan wat voor Toon niet
meer was te overbruggen.
In 18 beurten was de partij
met 110-92 in het voordeel
van Mark beslist.
De tweede partij ging
tussen Leon Cissen en
Martien Verbruggen. Leon,
al zeker van een plaats in de
finale, hoefde niet echt te
gaan voor de winst, maar
wilde wel graag de
ongeslagen status
behouden. Martien zou met
een overwinning uitzicht
houden op een finaleplaats.

Aanstaande donderdag 18 juni is in ’t Dorpskaffee om
21.00 uur de finale. Hans v Erp (100 car) en Leon Cissen
(90 car) gaan dan in een onderlinge strijd uitmaken wie
gekroond wordt tot de ಯBest of Seven.
Tot nu toe hebben we 7 gezellige avonden gehad. Ook op
de finale-avond bent u als publiek van harte welkom in ’Tt
Dorpskaffee.
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Bond van Alleengaanden Kring Uden.
Uitnodiging voor een barbecue
Beste leden,
Wij hebben voor u een heerlijke
barbecue georganiseerd in Dorpshuis
het Klooster in Zijtaart, op woensdag 1
juli 2015 waarvoor wij u graag
uitnodigen om hieraan deel te nemen.
Het is voor de eerste keer dat wij dit in
ons programma hebben opgenomen, maar het bestuur is van
mening dat dit best een leuke bijeenkomst zal worden.
Mede omdat wij 2 accordeonisten ”Duo Kej Schon” hebben
gevonden die met hun accordeon muziek deze barbecue
komen opluisteren en een bakker die het vlees voor u bakt.
Het wordt gewoon een gezellige middag dat kunnen wij u
Beter omgaan met perfectionismeಹ..het begint bij jezelf nu al verzekeren.
Carola kwam bij mij omdat ze altijd moe was en zich de
Bij goed weer is deze barbecue in de tuin, maar bij minder
laatste tijd ook steeds depressiever leek te worden. Haar
goed weer is de barbecue binnen.
gezin begon er ook last van te krijgen dat ze zo chagrijnig
Wij starten de barbecue om 16.30 uur met koffie/thee met
was. Zo kon het niet langer.
een plakje cake.
Carola had noodgedwongen een baan die veel van haar
Er is voor iedereen 5 soorten vlees + salades en 2
vergde. Ze moest wel 32 uur werken, terwijl ze eigenlijk
consumpties.
minder wilde. Het werk was wel leuk, maar ze wilde niet
Om 19.00 uur willen wij deze middag afsluiten
voor 100% maar voor 200% presteren. Haar baas was
tevreden, haar klanten waren ook altijd vol lof over haar,
De kosten voor deze mooie middag zijn € 22,00 te voldoen
maar zelfs dan vond ze zelf vaak dat het nog beter kon.
bij aanvang van de barbecue.
Soms ging ze thuis nog dingen uitzoeken, waar ze op haar
Als u wilt deelnemen dan graag opgave voor 25 juni bij uw
werk niet aan toegekomen was. Geen wonder dat ze
contactpersoon of bij een van de
uitgeput raakte en geen tijd meer had voor familie, vrienden leden van de werkgroep/bestuur of via email:
toon@vberlo.nl
en hobbyಬs.
De werkgroep wenst u een fijne middag.
Hoe kun je perfectionisme intomen?
- Door te turven hoe vaak het stemmetje dat je
Diny van de Burgt, De Sparren 4, 5427 SH Boekel, tel.(
aanmoedigt tot perfectionisme er is
0492) 32 21 43, voorzitster
- Je dan af te vragen wat er zou gebeuren als je het
Toon van Berlo, Wilhelminastraat 24a, 5427CE Boekel,
stemmetje niet zou volgen en als dat geen rampzalig
tel.(0492) 32 17 33, secr./penningm.
gevolg is: doe het eens een keertje NIET!
Thea Donkers, Tolentijnstraat 6, 5469NE Boerdonk,
- Begin met kleine stapjes, maar blijf turven en blijf
tel.(0492) 46 56 53 lid
kritisch omgaan met dat stemmetje
Harrie van de Meerakker, Julianastraat 31, Heeswijk- Kijk naar je eigen gedrag: doe je automatisch alles zelf
Dinther, tel.(0413) 29 16 89 lid
of schakel je anderen in? Mogelijk kun je dingen
delegeren
Henk van de Ven, Pastoor Kampstraat 32, 5465 RR
- Hoe druk je het ook hebt: ga fietsen, wandelen, in elk
Zijtaart, tel.(0413)36 52 42, lid
geval naar buiten en denk na wat je zou kunnen
veranderen (en hoe)
- Als dat niet genoeg oplevert, zoek dan hulp
Duo Kej Schon
- Volg eventueel een cursus assertiviteit, als je het
moeilijk vindt om “nee” te zeggen of anderen om hulp te
vragen.
Het begint bij jezelf.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA
Veghel
tel. 06-21.59.24.35.
www.interpunctie.nl
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Jubileumtoernooi biljarten!
Ongetwijfeld is het bekend dat op 9 oktober 2015 de KBO-afdeling Zijtaart 50
jaar jong wordt. Dit willen we in Zijtaart niet ongemerkt voorbij laten gaan, in
dat weekend zullen er een aantal extra activiteiten voor onze KBO-leden
worden georganiseerd. Reserveer 9 en 10 oktober alvast op de kalender, want
het zou zonde zijn als je als KBO-lid dit mist. Nou willen we niet alleen dan
stil staan bij het jubileum maar meerdere extra activiteiten zullen de komende
tijd georganiseerd worden.
1. Als eerste willen wij graag aankondigen het KBO 50 jubileumtoernooi biljarten. Wij
willen al onze leden de kans geven zich te laten kronen tot Biljart Kampioen KBO
Zijtaart 2015. Vanaf maandag 14 september willen we de strijd laten losbarsten. Het
bestuur van onze biljartcommissie is bereid gevonden de organisatie op zich te nemen.

Voor wie is dit nu bedoeld?
Voor alle leden van de KBO afdeling Zijtaart, dus zowel vrouwen als mannen. Wij hopen op een grote deelname,
want meedoen is belangrijker dan winnen
Moet je goed kunnen biljarten?
Neen, goed of slecht is niet belangrijk, want je wordt ingedeeld op een te spelen gemiddelde. Dus iedereen heeft
gelijke kansen en iedereen speelt minimaal 3 partijen, want we spelen in poules en de winnaars gaan door naar de
eindstrijd. Dus je kunt altijd meedoen!
Waar en wanneer wordt er gespeeld?
Op de biljarts in ons dorpshuis Het Klooster vanaf 14 september 2015. Zowel overdag kan er gespeeld worden als
ook ’s-avonds als daar behoefte aan is. Dit kun je vermelden op het aanmeldingsformulier.
Wat zijn de kosten?
De deelname is gratis en nogmaals alle leden van KBO Zijtaart kunnen/mogen meedoen.
Wat kan er gewonnen worden?
Naast een aantal leuke prijzen gaat het hier natuurlijk ook om de eeuwige roem, je weet nooit hoelang je die titel
jubileumkampioen KBO Zijtaart nog kunt dragen.
Hoe kan ik me aanmelden?
Door bijgaand strookje in te vullen en dit bij Cor van der Aa, Grootveld 13 in de bus te stoppen. Om al enig idee
te krijgen hoeveel mensen willen meedoen en de voorbereidingen tijdig op te starten, willen we vragen dit s.v.p.
voor 1 juli te doen. Eind augustus volgt nog een herinneringsoproep om mensen die het vergeten zijn of niet in de
gelegenheid waren om zich alsnog in te schrijven.
Aanmeldformulier:
Naam:
Adres:
Telefoon:

Man of vrouw:
Wil spelen op :

¸ alleen overdag

¸ alleen ’s avonds

S.V.P aankruisen wat gewenst is
Inleveren

bij Cor van der Aa, Grootveld 13, graag voor 1 juli a.s.

¸ kan allebei
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