Zaterdag 18 juni presenteert DorpsZeskamp:
Knorren Kross
Crossen op het plein van Zijtaart, wie wil dat nou niet? Met een elektrische kart in de vorm
van een varken manoeuvreer je langs obstakels om zo het eerst bij de finish te komen en
een punt te verdienen voor je team. Eenmaal aangekomen is de volgende speler uit jou team
aan de buurt, zo probeer je zoveel mogelijk punten te behalen. Er worden verschillende
rondes gespeeld en per ronde strijden er 2 teams. Het team dat de finale wint, verdient 30
consumptiebonnen die tijdens de feestavond of Zijtaart Biedt Meer besteed kunnen worden.
Bij de 2e prijs win je 20 consumptiebonnen en bij de 3e prijs 10 consumptiebonnen. De
Knorren Kross is van 16:00 - 18:00 uur op het plein van Zijtaart.
Zelfgemaakte barbecuewedstrijd
Ook dit jaar ben je welkom om met je zelfgemaakte barbecue gezellig met elkaar te
barbecueën. Maak een zo origineel mogelijke barbecue met jou team en win daarmee 30
consumptiebonnen. De organisatie zorgt voor vlees, slaatjes en verschillende soorten saus.
Het is niet toegestaan om eigen vleeswaren en drank mee te nemen. Vanaf 17:00 uur kan
het vlees opgehaald worden en tot 20:00 uur kan er op het plein van Zijtaart gebarbecued
worden.
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KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zaterdag: 4 juni 19.00 uur H.Vormsel Deken Vincent Blom en Diaken van der
Zanden
Wij gedenken: Bert Adriaans (opa van Femke en Ties Adriaans) Sill van Santvoort (neef
van Femke Adriaans); Martien van den Braak (opa van Koen van den Braak)
Zondag: 5 juni 9.30 u. Pater van Delden (Vivace)
Wij gedenken: Mnd.ged. Johan en Doortje van Nunen-Brugmans; Jaargetijde Hans van
Zoggel; Marion Jonkers-van Zoggel; Mies en Anneke van Zoggel-van der Linden; Marietje
van der Linden-van Schaijk; Jan en Jaan van den Tillaart-van Asseldonk; Jan van der
Linden en zijn echtgenotes Henrica van Doorn en Jaan Raaijmakers en zoon Harrie;
Overl.ouders Cor en Marie Habraken-van Gogh
Dopen: 11.15 uur Raf: zoon van Mark en Miranda Fleskens-van Lankvelt
12.00 uur Fiene: dochter van Stefan van den Tillart en Judith Verkuijlen

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
Dorpshuis Zijtaart
Basisschool "Edith Stein"
Tennispark Zijtaart
De Vonders (VOW)

36.58.61
36.66.79
36.51.68
76.90.25
35.03.77

Meldpunt Thuiszorg
Vivaan, Ouderenwerk
Aanzet maatschappelijk werk

0900-8803
36.73.09
36.69.86
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Feestavond/prijsuitreiking
Aansluitend op de barbecue (20:00 uur) barst het feest los
in de feesttent op het plein van Zijtaart. DJ Nick Z zal de
avond muzikaal invullen en vanaf 20:30 uur begint de
prijsuitreiking.
Opgeven
Vul het inschrijfformulier in wat je kan vinden op
Facebook, in het Zijtaarts Belang of in de verschillende
horecagelegenheden van Zijtaart.
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Bedankt
Wij willen iedereen hartelijk
danken voor de geweldige dag
tijdens ons
60 jarig huwelijksfeest.
Jan en Martina Jonkers
Zijtaart
NIEUWS VAN DE DORPSRAAD

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: 06-22496798.
Gevonden: Een bos sleutels ( met plaatje Australië ),
terug te halen bij Raaijmakers Drukwerk
Gevonden: Fietscomputer Speedmaster 5000 , op te
halen bij Raaijmakers Drukwerk
Te Koop: 1x Zonneluifel knikarm,
groen/wit 3,5 meter breed. Tel.: 06-22653602

Correctie op artikel N279 in Brabants Dagblad
Afgelopen vrijdag 27 mei stond in het artikel in Brabants
Dagblad over het sluipverkeer door Zijtaart een cruciale
fout. Letterlijk stond er het volgende in de tweede alinea:
“Ook staan er in de spits vaak files op de N279; om die te
ontwijken schieten automobilisten door Zijtaart en
Mariahout heen”.
In het interview met de verslaggever heeft onze voorzitter
niet de N279 genoemd, maar wel de A50. Juist op deze
autoweg (de A50 dus) doen zich dagelijks files voor en die
worden door automobilisten ontweken.
In onze argumentatie voor het aanreiken van een alternatief
(behoud van de huidige N279, de rechte weg naast het
kanaal richting Helmond) geven wij juist aan, dat die weg
zelden wordt genoemd bij de dagelijkse verkeersinformatie.
Het personenverkeer en het vrachtverkeer rijdt op die
autoweg in beide richtingen met de toegestane snelheid van
80 km. goed door; in spitstijden kan dat even anders zijn,
maar dat geldt voor half Nederland rond die tijd!
De verslaggever heeft toegezegd, dat hij deze week
probeert om een correctie te vermelden in het Brabants
Dagblad.
Vervolg wijkschouw
Aanstaande zaterdag 4juni is er van 10:00 uur tot 11:00 uur
weer een wijkschouw. Gemeenteambtenaar Henk de Laat
zal dan weer de meldingen van verbeteringen opnemen.
Van 10.00 uur tot 10.15 uur zijn wij op het pleintje U kunt
dan uw aandachtspunten zelf aan hem doorgeven. Daarna
maken we een rondgang door Zijtaart. Ook kunt U uw
meldingen via onze website (www.dorpsraadzijtaart.nl)
aanmelden.
Tot zover deze mededelingen; zie ook onze website

www.dorpsraadzijtaart.nl

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur
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Zaterdag geen oud papier
Zaterdag 4 juni a.s. wordt er door de
Carnavalsvereniging geen oud papier
opgehaald, ook al staat dat wel op de
Zijtaartse kalender. Je kunt je papier
bewaren tot 25 juni, want dan komen we
weer langs.
Waarschuw ook even je buren als die
zaterdag toch papier aan de weg hebben staan.

Tips en fit terwijl je zit!
Bewegen is belangrijk voor de
gezondheid van mensen. Maar veel
mensen worden minder mobiel
naarmate hun leeftijd vordert. Maar
zelfs als lopen niet meer lukt, is het
mogelijk om aan je conditie te werken.
Zittend kun je nog talloze oefeningen
doen om fit te blijven. Wie wil er geen tips gratis
ontvangen die het leven gemakkelijker maken als de
mobiliteit afneemt.
Afgelopen september
hebben we Francien van
Dooren tijdens het
Onderonsje in Zijtaart
oefeningen zien doen met
de deelnemers van die
morgen. De reacties waren
zo positief dat er al snel
gevraagd is haar nog een
keer uit te nodigen en dat doen we nu op 6 juni en wel van
10.00 uur tot 11.00 uur . Francien verzorgt al jaren
fysiogym voor ouderen, vooral in zorgcentra. Door haar
werk heeft Francien talloze tips verzameld, tips die ze graag
deelt met de bezoekers van het Onderonsje. Ze zal
overigens niet alleen vertellen wat goed is voor benen met
spataders en hoe de sluitspieren geactiveerd kunnen
worden, maar ze zal de bezoekers zeker ook enkele
bewegingsoefeningen laten doen. Het Onderonsje is gratis
toegankelijk, alleen de consumpties zijn voor eigen
rekening.
Wat: Het Onderonsje voor alle 55+ers
Wanneer: maandagmorgen
6 juni van 10.00 tot 11.00 u
Waar: Het Klooster Zijtaart
Kosten: gratis, maar koffie
of thee is voor eigen
rekening
Voor bezoekers van ’t
Onderonsje is er volop
gelegenheid om deze
morgen met andere
dorpsgenoten te praten over
het onderwerp Gezond
Bewegen.

U komt toch zeker ook?

Aanbiedingen voor a.s.
vrijdag en zaterdag :
Gemarineerde verse T.V. boutjes 500 gram € 2,45
Gehakt cordon bleu 6 halen 5 betalen
Varkensfilet gewoon of gemarineerd 500 gram € 5,95
Gebraden gehakt 100 gram € 0,99
Na vele positieve reacties elke week verse rauwkost.
Ook te bestellen voor bij de barbecue.
B.v:
broccoli-bloemkool
huissalade
tok-tok salade
asperge ham salade

Jong Nederland Zijtaart
tweede bij het seniorentoernooi
Onze senioren hebben een geweldig weekend gehad tijdens
het seniorentoernooi in Vorstenbosch! Het fanatieke team
heeft zelfs de tweede prijs mee naar huis genomen!
Hieronder een kort verslag geschreven door de senioren
zelf:
Seniorentoernooi'16 was superleuk. De eerste avond
meteen leuke spannende spooktocht gehad. We hadden
zaterdagochtend een leuk dorpsspel gehad. ‘s Middags
leuke spelletjes gedaan. We hadden geluk gehad met het
weer, We willen de leiding van jong Nederland zijtaart
bedanken voor de goede zorgen en Vorstenbosch voor het
leuke goed georganiseerde weekend.
Groetjes,
Jong Nederland Zijtaart
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Jeugdfietscross groot succes!
De weermannen en -vrouwen van Nederland zaten er
gelukkig naast. Het was prachtig weer voor de 33 editie van
de jeugd fietscross in Zijtaart. Mede dankzij de
inspanningen van Cor Coppens lag het terrein van de
stichting ruitersport er ook pico bello bij voor dit jaarlijkse
evenement dat al weer voor de 33e keer werd
georganiseerd.
Er werd in alle categorieën flink gestreden om de begeerde
bekers. Het fanatisme van de deelnemers is daarbij enorm
groot. In een van de categorieën zaten de deelneemsters bij
de finishlijn zo dicht op elkaar dat er een gedeelde eerste
plaats is! Natuurlijk waren er voor alle deelnemers een
mooie medaille en een kaartje voor de kermis.
Dit alles kan natuurlijk alleen omdat wij jaarlijks een
beroep kunnen doen op de sponsoring door een groot aantal
bedrijven, daarvoor onze dank.
Uitslagen:
Meisjes 3-4-5 jaar
1 Iza Jagers
2 Lynn de Wildt
3 Floor van Asseldonk
4 Maud Gevers

Jongens 3-4-5 jaar
1 Raf Verhoeven
2 Guus van Nunen
3 Kai Hokke

Meisjes 6-7
1 Fleur van Moorsel
2 Esmee van Asseldonk
3 Vera van Lankvelt

Jongens 6-7
1 Wout Rooijakkers
2 Bram Swinkels
3 Wibe Coppens

Meisjes 8-9
1 Mara vd Heijden
2 Nynke Broens
3 Anne Timmers

Jongens 8-9
1 Mats v.d. Berkmortel
2 Floris Klein Breteler
3 Bram v.d. Ven

Meisjes 10 jaar en ouder
1 Rachel Verhoeven
2 Robin de Vries

1
2
3

Jongens 10 jaar en ouder
Luuk Bergmans
Sem Verhoeven
Alwin Broens

Na afloop van de laatste prijsuitreiking werd de loterij
gehouden. Er waren mooie prijzen te winnen. Uiteindelijk
werd de hoofdprijs: een schitterende crossfiets (ter
beschikking gesteld door “De Fietsen Winkel Zijtaart”)
gewonnen door Ans Barten. Er zijn nog enkele prijzen niet
afgehaald. Deze zijn op te halen met de winnende loten bij
Tony Cissen, Pastoor Clercxstraat 19 te Zijtaart.
Blauw 152
Geel 132
Rose 82
Blauw 7
Blauw 80
Geel 41
Rose 9
Blauw 108
Blauw 205
Groen 178

Stoepkrijt
Waterballonnen spuit
Fietsverlichting
Bal
Klok
opblaasband
Reuze bellenblaas
4 waterpistolen
Bal
Waterpistool

Sportieve groeten en tot volgend jaar,
WTC ZIJTAART
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BEDANKT!
Bedankt aan alle kopers en kijkers die
afgelopen zondag onze vlooienmarkt hebben
bezocht. Daarnaast willen we graag iedereen
bedanken die geheel belangeloos
waardevolle spullen en schatten beschikbaar
heeft gesteld die wij konden verkopen
tijdens onze vlooienmarkt. Vele items en
spullen wisselden weer van eigenaar en zijn klaar voor een
tweede leven bij mensen uit Zijtaart, maar ook ver daar
buiten.
Ook een speciaal woord van dank aan de weergoden; het
uitstekende weer heeft er zeker aan bijgedragen dat we
weer een geweldige opbrengst hebben behaald. Met deze
opbrengst kunnen we weer verschillende carnavaleske
activiteiten organiseren!
Nog ‘n extra bedankje aan alle leden en vrijwilligers welke
hebben meegeholpen aan ‘t klaarzetten, verkopen en
opruimen van de vlooienmarkt! Er is afgelopen weekend
weer geweldig veel werk verzet en zonder al deze hulp was
dit nooit gelukt!

Mountainbike Streetrace Zijtaart
groot succes
Vrijdagavond 27 mei jl. heeft voor de 3e keer de
Mountainbike Streetrace van Zijtaart plaatsgevonden. Het
evenement dat gehouden werd om geld in te zamelen voor
de ziekte van Duchenne, was weer een groot succes. Het
aantal deelnemers was iets gegroeid ten opzichte van vorig
jaar, de publieke belangstelling van dit evenement is
gegroeid en ook de deelnemers waren vol lof. Ook de
ondernemers die een bijdrage hebben geleverd waren
tevreden.
Om 18.30 uur startte de jeugd voor 20 minuten draaien en
keren over het terrein achter het Dorpshuis, het terrein van
Eethuis De Reiger, het braakliggend terrein naast de
Pastoor Clercxstraat, door De Fietsenwinkel, over het
terrein van Hoveniersbedrijf Geert van Boxmeer met
waterbak en onverhard terrein, tussen de auto's door bij
Autobedrijf Mari van de Heijden, over Bouwbedrijf van
Boxmeer en ook vlak langs Café Kleijngeld, waar ook de
inschrijving was. Bij de jeugd eindigden Jordi van Heist,
Bryant Boogerd en Carl Pelders als 1, 2 en 3.
Om 19.00 uur startte de funklasse om er wederom een
mooie strijd van te maken. Ook vele Zijtaartse deelnemers
trotseerden deze keer het warme en zonnige weer om na 45
minuten helemaal uit gehijgd een goudgeel hersteldrankje
te nuttigen. Bij de funklasse eindigden Thijs van den Berg,
Lars Ooms en Maarten van Leeuwen als 1, 2 en 3.
Om 20.00 uur startten de wedstrijdrijders voor een uur
remmen en optrekken en "gas geven" om aan het eind te
proberen de regenboogtrui te kunnen bemachtigen.
Uiteindelijk won Micki van Empel uit Middelrode en
mocht hij de regenboogtrui in ontvangst nemen. Hij werd
gehuldigd samen met Bart Barkhuis uit Norg en Liwald
Doornbos uit Berlicum.
De organisatie wil alle deelnemers, vrijwilligers en
ondernemers die mee hebben geholpen om dit evenement
tot een succes te maken, bedanken hiervoor.
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KBO
AGENDA
Maandag 6 juni 10.00 uur: Onderonsje
Maandag 6 juni 13.30 uur: Kaarten
Maandag 6 juni 13.30 uur: Fietsen vertrek v.a. kerk
Dinsdag 7 juni 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 7 juni 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 7 juni 13.00 uur: Vrij biljarten
Woensdag 8 juni 13.30 uur: Kienen
Donderdag 9 juni 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 9 juni 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 9 juni 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 9 juni 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 10 juni 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van 26 mei:
Jokeren:
1. Mientje Raaijmakers 92 pnt.
2. Jaantje v.d.Burgt
67 pnt.
Rikken:
1. Anneke v.d.Braak
141 pnt.
2 Tiny v.Zutphen
89 pnt.
Poedelprijs: Karel Bekkers
- 34 pnt.
Loterij:
Jan v.Zutphen
BRIDGEN
Bridge ZBC 24 mei 2016
Lijn A
1 Gerard Bekkers & Anny v.d. Hurk
2 Cor v.d. Berg & Cor Mollen
3 Riet v. Hout & Corry Kastelijn
4 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
5 Jan Rijkers & Toos v. Berlo
6 Jacqueline Brus & Riet Koevoets
7 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
8 Ria Veldhuis & Mien Vissers
9 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
10 Bert Kanters & Diny Kanters
11 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
12 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
Lijn B
1 Chris v. Helvoirt & Maria Rijken
2 Ad Koevoets & Ben v.d. Steen
3 Anneke Jans & Maria Pepers
4 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
5 Clasien Nolle & Trudy Smulders

142,0
138,0
133,0
128,0
127,0
126,0
123,0
122,0
117,0
103,0
100,0
81,0
148,0
146,0
141,0
137,0
131,0
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6 Lilian Harbers & Rob Harbers
118,0
(7) Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
117,0
(7) Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
117,0
9 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 110,0
10 Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel 97,0
11 Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
91,0
12 Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
87,0
KBO 27 mei 2016
Lijn A
1 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
194,0
2 Cees v. Hout & Riet v. Hout
173,0
3 Mariet van Os & Wim v. Os
156,0
4 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
155,0
5 Ad Koevoets & Riet Koevoets
149,0
6 Harrie Lucius & Nelleke Stolk
148,0
(7) Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
147,0
(7) Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
147,0
(9) Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
138,0
(9) Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
138,0
(9) Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
138,0
12 Cor Mollen & Marietje Mollen
134,0
13 Bert Kanters & Diny Kanters
100,0
14 Rina v. Berlo & Maria Rijken
99,0
Lijn B
1 Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
113,0
2 Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt 93,0
3 Jos Peters & Maria Peters
103,0
(4) Geert Putmans & Jeanne Peters
83,0
(4) Jo v.d. Tillaart & Jo Verhoeven
83,0
6 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 99,0
7 Toon Gevers & Huub v.d. Heuvel
82,0
8 Lenie Swinkels & Ria Swinkels
79,0
9 Anny v.d. Hurk & Tonny Rijkers
87,0
10 Mien Verhoeven & Mari v.d. Steen
82,0
11 Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
56,0
BILJARTEN KBO 25 mei 2016
Tonn Verbruggen
23 30 - Frans v.Leuken
42 50
Tonn Verbruggen
23 29 - Wim v.d.Sanden 45 55
Willy v.d.Berkmortel 25 31 - Mies Gibbels
39 24
Jan de Wit
28 32 - Toon Nelissen
30 29
Cor Coppens
22 25 - Cor v.Zutphen
61 41
Rien Kemps
33 39 - Wim v.d.Sanden 45 21
Tonnie v.Uden
31 31 - Rien v.Tiel
29 30
Jan de Wit
28 28 - Frans v.d.Broek 21 18
Frans v.Leuken
42 43 - Toon Cissen
70 49
Jan v.d.Oever
17 16 - Toon Opsteen
34 29
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V.O.W. senioren

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Dames & heren: zaterdag 4 juni, Berg en Dal, vertrek
8.00 uur
Dames & heren: zondag 5 juni, Turfroute, vertrek 8.30
uur.
Senioren: woensdag 8 juni, Op De Koffie Bij….??, pauze
in Veldweg Lierop, vertrek 8.30 uur.
V.O.W.

De komende periode ligt het voetbalseizoen stil en
gaan we genieten van een welverdiende vakantie,
vanaf augustus kunt u weer het programma en de
uitslagen verwachten in het ZijtaarstBelang van de
senioren van VOW. Het wedstrijdsecretariaat wenst u
allen een fijne zonnige vakantie toe.

SPORTUITSLAGEN
Uitslagen Externe Competitie TV Zijtaart
Donderdag
TV broekhoek 2 - Dames 17+ 1-3
Vrijdag
Heren 50+ - LTV Best 2
2-2
TV Frisselstein 2 - Heren 35+ 1-3
Kienehoef 1 - Dames 35+
0-4
Zaterdag
TV Valkenswaard 1 - Dames 35+

1 juni 2016 – 8 juni 2016

26-05-2016 VOW H1 tegen VV Reuver 4 – 0,
hiermede heeft VOW1 promotie naar de 4e Klasse
afgedwongen en kunnen we ons opmaken voor een
nieuw seizoen een klasse hoger.
28-05-2016 VOW Veteranen tegen BoekelSport 3-0

Fietsen op de dinsdagavond met de
KVB Zijtaart
Nu de avonden wat langer zijn gaan we zoals
voorgaande jaren weer iedere dinsdagavond in de
maanden juni, juli en augustus fietsen. De eerste keer
is op dinsdag 7 juni.
We verzamelen om 19.00 uur bij de kerk en fietsen
dan een tocht van 30 tot 35 kilometer. Meefietsen is
gratis; de kosten van een consumptie onderweg zijn
voor eigen rekening. Ook oud-leden van de KVO zijn
van harte welkom.
Bestuur KVB Zijtaart

3-1

Lekkere muziekmiddag met Dr.
Feelgood
Dr Feelgood speelt op zondag 5 juni van 15.00 uur tot
17.00 uur in cultuurcafé De Afzakkerij op CHV
Noordkade te Veghel. Niemand hoeft naar de dokter
voor een goed gevoel, want Dr. Feelgood gaat zorgen
voor een sfeervolle, ‘lekkere’ muzikale middag ingevuld
met bekende akoestisch gespeelde songs. De toegang is
gratis, een vrije gift is altijd welkom.
Dr. Feelgood: Vier vrienden die ervoor kiezen om muziek
te maken in zijn meest zuivere vorm; naar de basis;
akoestisch en dat betekent het pure muziekgevoel. Het
gevarieerde en verrassende repertoire zo is samengesteld
dat er gegarandeerd een groot ‘oh ja’ gevoel ontstaat. Van
Christina Aguilera tot de Beatles en via de Golden Earring
en Elvis naar REM. Popklassiekers die ‘uitgekleed’ en in
akoestische vorm weer onvergetelijk worden gemaakt
waarbij ook Nederlandstalige tophits vrolijk meegezongen
kunnen worden. Daarnaast is Dr. Feelgood uniek in zijn
setting; de band zit het liefst tussen het publiek; niet statisch
op een podium, maar gewoon tussen de mensen. Dat past
als een handschoen in De Afzakkerij. Een (huiskamer)
concert in optima forma met gezellige vloerkleden en 70’s
sfeerverlichting. Samen met het publiek de muziek
optimaal beleven. Meer info
www.facebook.com/Dr.FeelgoodLive.
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Best of Seven
De 6e speelronde van de Best of Seven begon met de partij
van Cor vd Hurk (90 car.) tegen Ruud Cissen (120 car.).
Ruud begon voortvarend aan zijn partij en na 10 beurten
was de stand 50-21 in het voordeel van Ruud. Cor, tot nu
toe nog geen enkele partij gewonnen, gaf echter niet op en
wist het spel naar zich toe te trekken en voor Ruud werd het
steeds moeilijker zijn puntjes te maken. Na 31 beurten was
het Cor die de partij wist uit te maken, Ruud bleef steken op
101 caramboles.
In de 2e partij stonden Hans v Erp en Martien Verbruggen
(beide 100 car.) tegenover elkaar. Het was lange tijd een
gelijk opgaande strijd. In de 26e beurt begon Martien aan
zijn eindspurt, met 28 caramboles in 4 beurten trok hij de
partij met 100-71 naar zich toe. Met deze overwinning
houdt Martien ook nog zicht om in de finale te komen.
De Best of Seven zit dit jaar vol verrassingen. Zo ook de
partij tussen Mark Verbruggen (110 car.) en Leon Cissen
(90 car.). Mark wil dit toernooi graag op zijn naam
schrijven en liet dat ook in deze partij weer zien. Na 11
beurten was het 58-21 in het voordeel van Mark en leek het
een makkelijke overwinning te worden. Leon, winnaar van
de 1e editie, ligt dit toernooi bijzonder goed. Ook al bleef
Mark voortreffelijk spelen, hij was niet opgewassen tegen
Leon, met 69 caramboles in 8 beurten was het Leon die de
partij in slechts 19 beurten met 90-96 op zijn naam schreef.
Na de 6e speelronde zijn er nog 4 spelers die kans maken
om op donderdag 9 juni a.s. de finale te spelen. Wie de
uiteindelijke finalisten zijn zal a.s. donderdag worden
uitgemaakt als de 7e en laatste ronde wordt gespeeld.
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Stand na 6 avonden:
1 Leon Cissen
8 punten
2 Martien Verbruggen 7
3 Toon Verbruggen
6
Mark Verbruggen
6
5 Ruud Cissen
4
6 Hans v Erp
3
7 Cor vd Hurk
2
A.s. donderdag 2 juni staan de volgende wedstrijden in ’T
Dorpskaffee op het programma (waarbij u als publiek van
harte welkom bent):
20.00 uur Ruud Cissen 120 car. - Toon Verbruggen 110 car.
21.15 uur Hans v Erp 100 car. - Leon Cissen 90 car.
22.30 uur Mark Verbruggen 110 car. - Cor vd Hurk 90 car.

Soms moet je optreden!!
Onlangs sprak ik Julia, een vrouw die al jaren een relatie
heeft met Willem. Willem is officieel nog steeds niet
gescheiden van zijn vrouw. Zijn vrouw vertraagt de
scheiding bewust met allerlei zaken die er weinig toe doen.
Elke keer wanneer hij van plan was om niet langer te
blijven soebatten dan kreeg mevrouw een huilbui of een
paniekaanval, en dan besloot hij het “nog maar even op zijn
beloop te laten”. En zo was dat al jarenlang gebeurd. Julia’s
geduld raakte op, ze had het idee dat haar leven steeds in de
wachtstand stond. Willem verdedigde zijn houding, door te
schermen met “het belang van de kinderen”, die niet
gediend zouden zijn bij het doordrukken van een door zijn
vrouw ongewenste scheiding. Maar wat is in dit soort
gevallen het belang van de kinderen? Is het in hun belang
als hun vader ongelukkig is? Is het in hun belang als er
steeds onduidelijkheid is? Scheiden is nooit fijn voor
kinderen, maar onduidelijkheid is misschien nog wel
erger. Een knoop doorhakken geeft rust.
Natuurlijk moet je altijd proberen om de zaken op een
nette manier te regelen, liefst zonder elkaar pijn te doen.
Vaak lukt dat niet, maar het is goed om daar naar te
streven. Maar als iemand welbewust probeert om dingen
tegen te houden, dan kun je niet met je laten sollen.
Julia werd bozer als Willem weer aankwam met de wens
van zijn vrouw om opnieuw van mediator te wisselen. Zo
kon het nog jaren blijven duren…. Ook trad er nog een
ander fenomeen op. Julia ging de concurrentie aan met de
kinderen van Willem om zijn aandacht. Als hij contact
had met zijn kinderen, voelde Julia zich steeds meer “op
de achtergrond” gedrukt. Ze probeerde te verhinderen dat
hij dan contact met zijn kinderen had, niet omdat ze dat
niet wilde, maar zij wilde hem!!
Je mag echter nooit verwachten dat je nieuwe partner
meer om jou geeft dan om zijn of haar kinderen. Kortom:
zij waren nog lang niet waar ze komen wilden.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
Privé ჯ 0413-310795 of 06-21.59.24.35.
www.stief-gezin.nl
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in het kader van het ‘soortenproject agrarisch landschap’.
Deze subsidie is bedoeld om de meest bedreigde soorten
voor uitsterven te behoeden en op de lange termijn streeft
de provincie ernaar om alle bedreigde soorten weer een
geschikte leefomgeving te bieden.
Op Doornhoek en de Kempkens zijn o.a. broedende
kieviten, baltsende patrijzen en veel kleine zangvogels
zoals grasmussen, roodborsttapuiten en rietgorzen
aangetroffen. Met de randen die nu ingezaaid zijn, wordt er
een biotoop gecreëerd dat veel van onze wilde beesten(tjes)
een steun in de rug geeft.

Akkerranden op het bedrijventerrein
Natuur op het bedrijventerrein: vorig jaar zijn er
akkerranden ingezaaid op Doornhoek; afgelopen week
zijn de randen weer ingezaaid en daarbij zijn ook enkele
percelen op de Kempkens meegenomen.
Onder beheer van ZLTO zijn de percelen op de
bedrijventerreinen die nog niet verkocht zijn, ingezaaid met
een grasmengsel en omzoomd door een kruiden-, bloemenof koolrand. Vooral de koolrand is bedoeld om patrijzen en
andere akkervogels te helpen. In deze randen vinden de
patrijzen voldoende eiwitrijke insecten die de kuikens nodig
hebben om groot te kunnen worden. In de winter bieden al
deze randen extra beschutting. In de bloemenranden kunnen
bijen, vlinders en andere insecten stuifmeel en nectar
vinden. Natuurvereniging IVN en de bijenvereniging
Ambrosius zijn betrokken bij de randen en hebben voor de
aanleg van de randen subsidie aangevraagd bij de provincie

EERDE NATUURLIJK, HART VAN MEIJERIJSTAD
Zondag 5 juni 10.00 uur – 12.00 uur
Natuurvereniging IVN Veghel organiseert op zondag 5
juni een “EERDE Natuurlijk” wandeling door de
natuur van het hart van Meijerijstad. De wandeling is
van 10.00 uur -12.00 uur. Start bij de Berghut,
Schoolhuisweg 38 in Eerde. Carpoolers vanuit Veghel
verzamelen om 10.00 uur bij het stadhuis in Veghel.
Nu het samengaan van de drie buurgemeentes nadert, is de
Eerdse natuur voor iedereen in Meijerijstad een
aantrekkelijk en interessant gebied dat snel bereikbaar is
voor recreatie en ontspanning. Het compacte maar erg
gevarieerde bos-en heidegebied biedt in deze lentedagen
een overvloed aan natuur en levensenergie, die de
wandelaar laat genieten en weer helemaal tot rust komen.
De IVN-gidsen stellen een interessante wandeling samen,
waarbij ze extra aandacht geven aan het belang van
zandpaden en ruige bermen. Laat u verrassen en na afloop
verwennen met koffie of thee. Meer informatie: Fia Fiers,
tel. (0413) 36 69 50.
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DO IT YOURSELF FASHION
Fashion inloopatelier voor kinderen en jongeren van 6 tot
16 jaar
Op zondag 29 mei start
Anita Eijgermans met
de DIYFashion,
ondersteund door de
FashionFabriek van
Phoenix Cultuur. Dit
nieuwe inloopatelier op de CHV Noordkade in Veghel
zal elke zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 uur tot
18.00 uur geopend zijn. Kinderen kunnen er leuke
modeaccessoires maken, leren naaien, haken, breien,
borduren, kleding maken, knopen aan zetten, noem
maar op.
DIYFashion staat voor Do It Yourself Fashion. Zelf mode
maken, tassen, knuffels. Alles wat betreft het werken met
stof en draad komt aan bod. Elke zaterdag en zondag liggen
er drie of vier leuke opdrachten klaar waarmee iedereen aan
de slag kan. Naast het cursus- en workshopaanbod van de
FashionFabriek is het aanbod van Anita Eijgermans met
DIYFashion een mooie aanvulling voor Phoenix Cultuur.
De DIY Fashion werkt daarnaast samen met de Kreatech
Fabriek die ook in één van de ateliers op de CHV
Noordkade is gevestigd.
Naast enthousiaste fashionista’s van 6 tot 16 jaar, is de
DIYFashion ook op zoek naar vrijwilligers die het leuk
vinden om de kinderen de vaardigheden van het werken
met stoffen en textiel te leren. Vooral dames die kunnen
breien en haken zijn erg welkom. Kinderfeestjes behoren
ook tot de mogelijkheden in het Fashion atelier. In overleg
wordt er een datum afgesproken en dan maakt de DIY
Fashion er een leuk feestje van.
De eerste inloop van de DIYFashion is zondag 29 mei a.s.
van 13.00 uur tot 18.00 uur in het fashionatelier van
Phoenix Cultuur op de CHV Noordkade en vervolgens elk
weekend. Kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar zijn van
harte welkom. Deelnemen aan de DIYFashion kost € 7,50
per kind per keer.
Informatie is te vinden op www.phoenixcultuur.nl, of
mail naar DIYFashion@kpnmail.nl. De DIYFashion is
ook op Facebook te vinden.

Sint-Oedenrode Rockt!
Pop&Co Fest met jonge bands, dans en Baby Blue
Nog twee weken en dan
gaan de bands van
Pop&Co zorgen
voor een pop- en
rockfeest! Op zondag
12 juni organiseert
Pop&Co bandcoaching, onderdeel van Phoenix
Cultuur, het Pop&Co Fest op het buitenterrein van
Mariëndael in Sint-Oedenrode. Voor de vierde keer
sluit Pop&co hun muzikale seizoen af met een gratis
openlucht festival en zorgt zo voor de maximale
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podiumbeleving voor hun bands. Het festival wordt
georganiseerd in samenwerking met CEC Mariëndael.
Pop, Singer-songwriters en dans
Nieuw dit jaar is de uitbreiding met een tweede podium met
daarop ruimte voor luisterliedjes en singer-songwriters.
Verder is er ook veel aandacht voor dans, workshops en een
'open podium' waar aanstormend talent een plaats krijgt in
de spotlights. Alsof dat nog niet genoeg is
wordt het Pop&Co Fest dit jaar spetterend afgesloten
door de populaire band Baby Blue die vanaf 20:30 uur het
publiek gaat trakteren op een knallend optreden!
Baby Blue
Zes muzikaal gedreven jonge honden spelen nummers uit
de jaren ‘50 tot en met die van de hedendaagse hitlijsten.
Het brede en zeer toegankelijke repertoire vliegt je in een
hoog tempo om de oren, waarbij stilstaan geen optie is!
Baby Blue verovert in een razend tempo het live-circuit,
van kroegen tot feesttenten en festivals! Met shows tijdens
FestyLand, Zwarte Cross, 7th Sunday en nu dus het
Pop&Co Fest. De afgelopen jaren speelden de bandleden
nog in verschillende Pop&Co bands en kijk waar ze nu
staan!
Voor liefhebbers van Food & Art is er die zondag ook
het Amazing Colours Festival. Dit festival vindt
tegelijkertijd plaats bij CEC Mariëndael en zorgt met de
creatieve markt ervoor dat alle kunstdisciplines zijn
vertegenwoordigd. Pop&Co Fest, zondag 12 juni 2016 van
12.00-23.00 uur. Kijk voor meer informatie op:
www.popencobandcoaching.nl, www.phoenixcultuur.nl,
www.mariendael.nu en www.babybluemusic.nl

Houd uw buren blij! Plastic zakken
ophangen op inzameldag voor 7.30 uur
Sinds enkele maanden worden uw plastic zakken vaker
opgehaald.
U kunt uw plastic zakken daarvoor ophangen aan de
kroonringen die vlakbij uw woning aan een lantaarnpaal
bevestigd zijn. Hiermee voorkomen we dat de plastic
zakken scheuren of wegwaaien. Uw straat blijft zo netter.
We zien op een aantal plekken dat de plastic zakken al ruim
voor de ophaaldatum aan de kroonring gehangen worden.
Voor de mensen die dicht bij deze plekken wonen, werken,
hun terras hebben of wat dan ook, is dat niet prettig. Het
spreekt dan ook voor zich dat dit niet de bedoeling is. De
plastic zakken kunnen vlak voor de inzameldag 7.30 uur
aan de kroonring gehangen worden. De inzameldata vindt u
op de digitale afvalkalender of via de recyclemanager app,
die u gratis kunt downloaden. Meer informatie op
www.veghel.nl. In de komende tijd controleren we op het
ophangen van de plastic zakken.
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DorpsZeskamp presenteert: KNORREN KROSS

INSCHRIJFFORMULIER.

Ja, hierbij schrijven wij ons in voor de Knorren Kross
en/of de barbecue op zaterdag 18 juni 2016.
Het team dat zich inschrijft voldoet aan de volgende
voorwaarden:
1. Knorren Kross:
• Kosten zijn €5,- p.p.
• Een team bestaat uit minimaal 4 spelers
• Iedereen vanaf het voortgezet onderwijs mag meedoen
• Het toernooi start om 16:00 uur en duurt tot 18:00 uur
• 1ste prijs = 30 consumptie munten
• 2de prijs = 20 consumptie munten
• 3de prijs = 10 consumptie munten
2. Eigen gemaakte barbecue wedstrijd:
• Kosten zijn €10,- p.p.
• Men moet voor een eigengemaakte barbecue zorgen
• De organisatie zorgt voor een vleespakket en is op die dag om 17:00 uur op te halen
• Het is niet toegestaan om eigen vleeswaren en drank mee te nemen
• Iedereen vanaf het voortgezet onderwijs mag meedoen
• 30 consumptie munten voor de mooiste en origineelste barbecue
3. Kross en Barbecue:
• Zie bovenstaande voorwaarden
• Kosten zijn €12,50 p.p.
Zoals je ziet kan je voor 1 van de 3 categorieën inschrijven. De inschrijving sluit op zondag 12 juni.
Het inschrijfgeld moet bij opgave voldaan worden. Lever dit inschrijfformulier volledig ingevuld in bij
Paul Schepers, Pastoor Clercxstraat 103, Zijtaart of mail naar paulschepers334@hotmail.com en
stort het bedrag op rekeningnummer: NL52RABO0160890497 t.n.v. Zeskamp + team naam.

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

Contactpersoon:………………………………………………………………………
Mailadres:…………………………………………………………………………………
Telefoonnr.:………………………………………………………………………………
Aantal deelnemers:……………………………………………………………………
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In de feesttent op het plein van Zijtaart
Knorrenkross: € 5,- p.p. • BBQ : € 10,- p.p • Knorrenkross en BBQ: € 12,50 p.p.

Meer informatie en opgeven via het inschrijfformulier: www.zijtaart.nl,

: Dorpszeskamp Zijtaart en in de horeca gelegenheden van Zijtaart

