“SAMEN AAN TAFEL” WOENSDAG 15 JUNI a.s.
De derde woensdag van de maand juni is in beeld en dat betekent dat “SAMEN AAN
TAFEL” weer voor de deur staat.
Voor slechts € 8,50 wordt een 3-gangen menu geserveerd. Ook nu al hebben zich op
voorhand al weer 25 personen opgegeven voor de maaltijd van woensdag 15 juni a.s. Het
idee dat het gezelliger is om met meerdere mensen samen aan tafel te gaan, slaat steeds
beter aan.
Voor “SAMEN AAN TAFEL” van woensdag 15 juni kunt u zich telefonisch aanmelden
bij een van onderstaande personen tot uiterlijk vrijdag 10 juni 12:00 uur.
-Frans v. Asseldonk, tel. 34 04 72 (alleen op vrijdagmorgen)
-Ad v. Nunen, tel. 35 00 87 of per e-mail: avannunen@home.nl

We kiezen deze woensdag voor een heerlijk Grieks menu!!
De organisatie (bestuur Dorpshuis, bestuur KBO, Dorpsraad) heeft met Ons Welzijn
afspraken gemaakt voor een maandelijks gezamenlijk eetmoment op de derde woensdag
van de maand. U kunt zich ook al aanmelden voor 20 juli. Telkens om 17:30 uur in de
ontmoetingszaal van dorpshuis Het Klooster.
vervolg pagina 2

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 12 juni 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Harrie van Boxmeer (nms. Broederschap Hakendover);
Overl.ouders van de Ven- Aarts en dochter Zus;
Overl.ouders van den Hurk- van den Nieuwenhuizen en zoon Jan;
Lina van den Tillaart- Willems; Mathieu van den Tillaart en dochtertje Wilma;
Richard van Nunen en overl.familie (vanwege verjaardag);
Jaantje van de Ven- van Sleuwen; Vincent Kremers.
Gedoopt: Raf; zoon van Mark en Miranda Fleskens- van Lankvelt
Fiene: dochter van Stefan van den Tillaart en Judith Verkuijlen
Mededelingen:
1. Afgelopen zaterdag 4 juni is Jaantje van de Ven- van Sleuwen in de leeftijd van 96 jaar
overleden, voor haar wordt woensdag 8 juni om 19.00u. de Avondwake gehouden en
de plechtige Uitvaart vindt donderdag 9 juni om 10.30 u. plaats, waarna zij hier op
onze parochiebegraafplaats zal worden begraven.
2. Zaterdag 4 juni is Vincent Kremers in de leeftijd van 41 jaar overleden, voor hem
wordt vrijdag 10 juni om 19.00 u. hier in onze parochiekerk de Avondwake gehouden
en de plechtige Crematie vindt a.s. zaterdag 11 juni om 14.00 u. plaats in het
Crematorium Uden, Belgenlaan 11 te Uden

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance 1 1 2
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
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Hebt u geen eigen vervoer, laat het ons weten zodat we
iets kunnen regelen om u op te halen.
Deze activiteit is een mooie kans om met buurtgenoten
of kennissen, die zelf niet meer zo mobiel zijn of niet
graag alleen gaan, samen uit eten te gaan. Zij kunnen
zo het meestal “alleen eten” op een prettige wijze
vervangen door “Samen aan tafel” te gaan.
Cursus ‘Muziek = cool’
Wij herhalen nog maar eens de mogelijkheid van het
vaste eetpunt in ons Dorpshuis op dinsdag en
Meld je nu aan!!
donderdag om 12:00 uur, misschien ook iets voor u?
Instrumenten leren kennen, zingen en bewegen op
Kom het gerust een keer proberen, de reacties zijn zeer
muziek
12 muzieklessen voor slechts € 45,00
positief, maak het bespreekbaar.
-

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.

Voor kinderen uit groep 3 en 4
Les van een enthousiaste docente
Vanaf 15 september op donderdagmiddag
Direct na schooltijd in het Dorpshuis
Twijfel niet en meld je voor 22 juli aan door je persoonlijke
gegevens in te leveren op Past. Clercxstraat 79 of stuur een
mailtje naar info@sintceciliazijtaart.nl

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: Knuffel Mickey Mouse, rood met zwarte oren.
Terug te halen bij Raaijmakers Drukwerk.

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur

Ballonvaart nummer 1 is
gevallen op lotnummer

02487
De winnaar mag zich bekend
maken bij de Fietsenwinkel
Zijtaart tel. 0413 - 35 22 03
(tijdens de openingstijden).

BYTZ organiseert:
SKEELERTOUR / BYTZ-ruimte
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Entree:

Vrijdag 10 juni
20.00 – 23.00 uur
Dorpsplein / dorpshuis
€ 2,00

Op vrijdag 10 juni gaan we een skeelertour maken. Om
20.00 uur verzamelen we op het dorpsplein (bij de kerk).
Vanaf daar zullen we op onze skeelers een ronde gaan
maken (met begeleiding vanuit ons). Na terugkomst is er de
mogelijkheid om uit te rusten en te relaxen in onze BYTZruimte in het Dorpshuis. Je kunt daar een filmpje kijken,
gamen, spelletjes spelen, etc.
Dus.. Zin in een sportieve avond en daarna heerlijk relaxen?
Nodig je vrienden/vriendinnen uit en kom vrijdag naar
BYTZ. Hopelijk tot dan!
PS: vergeet je skeelers niet.
Slecht weer?? Dan gaat de skeelertour niet door en maken
we de hele avond gebruik van onze BYTZ-ruimte in het
Dorpshuis.
Organisatie BYTZ
(werkgroep EGZ)
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Verslag Mont Ventoux, Tour du ALS,
3 juni 2016
Na maanden van trainen, voorbereiding en aanpassingen
aan de fietsen, begonnen we op 30 mei om 5.00 uur aan de
reis naar Mont Ventoux in Frankrijk. Met de auto ongeveer
1.100 kilometer gereden (waarvan 900 kilometer in de
regen) kwamen we om 18.30 uur op onze verblijfplaats
Malaucene. Dit ligt aan de voet van de Mont Ventoux.
Op dinsdag sprongen
Mari en Mark op de
fiets voor een korte
training. Ze
beklommen de Mont
Ventoux vanuit
Malaucene ( 21.2 km)
tot 11 km voor de top.
Op woensdag hebben
ze via Col de La
Madeleine ( bergje)
en Bedoin de berg
beklommen tot 6
kilometer voor de top.
Phil kon natuurlijk niet stil zitten en heeft haar
wandelschoenen aangedaan om in haar eentje op woensdag
de berg van 21.2 km te beklimmen. Hiervan heeft ze 10 km
in de mist gelopen. Uiteindelijk lukte het haar in 4 uur en
30 minuten om de top te bereiken.
Donderdag was het qua fietsen een rustdag, vandaag
konden we ons startpakket ophalen.
Het is fantastisch om te zien hoe de organisatie met haar
vrijwilligers zich inzet voor deze nare ziekte. Per auto
hebben we de prachtige omgeving nog ontdekt, waar de
lavendelteelt de bron van inkomsten is. We ondervonden
dat dit (per auto) de minst zware route was om de top te
bereiken. Via Sault, de 3e manier om de Mont Ventoux te
beklimmen.
De dag van de uitdaging (vrijdag) verlieten we om 5.00 uur
ons vakantiehuisje met de fietsen op de auto en zijn we naar
Bedoin gereden. Vanaf hier was om 6.00 uur de start voor
de fietsers die 2 of 3 keer omhoog gingen. Via de Col de La
Madeleine, bergje van 6.2 km lang, naar Malaucene waar
de beklimming begint. De rit van 21 kilometer gaat enkel
omhoog met een stijgingspercentage van gemiddeld 7.6
procent. Dit is enorm zwaar. Mark was om 09.10 uur aan de
top en Mari om 09.20
uur. Mari had op dat
moment zijn uitdaging
bereikt.
Mark is vrij direct
afgedaald, kostte 40
min, naar Bedoin waar
om 10.00 uur de
massastart was met ±
350 fietsers. Mark is om
10.20 uur weer gaan
fietsen, hij was 2 min.
voor de massastart pas
beneden. Vervolgens
was Mark om 12.45 uur

Aanbiedingen voor a.s.
vrijdag en zaterdag :
Barbecue worst 6 halen 5 betalen.
Kip cajun reepjes 500 gram € 4,95.
Gekookte schouderham 100 gram € 0,99.
Diverse soorten rauwkost ook te bestellen
voor bij de barbecue.
Nu ook glutenvrij broodjes.
voor de 2e keer boven. Lengte beklimming 21.5 km met een
gemiddeld stijgingspercentage van 7.5%. Ongeveer 80
wandelaars deden mee en enkele ALS patiënten die met
behulp van anderen de Mont Ventoux hebben beklommen.
Het was een geweldig en voor vele een emotioneel
evenement.
Eenmaal thuis (op zondag) zit het avontuur erop. Mari en
Mark kunnen terugkijken op wederom een mooie fietsuitdaging die ze hebben volbracht!

Kermistoernooi
Op dinsdagavond 31 mei
stond het jaarlijkse
kermistoernooi weer op het
programma. De organisatie was in handen van de Kleine
Toernooien Commissie. Met een deelnemersveld van 28
fanatieke tennissers was dit toernooi bijna vol. Nadat op
maandag de tennisbanen nog helemaal onder water stonden,
was van dit waterballet op dinsdagavond niets meer te
merken. Het weer was erg goed en er werden spannende
wedstrijden gespeeld. Tussen de verschillende rondes door
was er voldoende tijd om onderling gezellig te kletsen en
werd er voor een lekker hapje gezorgd door de KTC. Na
afloop van het toernooi was er voor iedereen een kaneelstok
of een zuurstok. Natuurlijk waren er ook officieuze
kampioenen. Dit waren Els vd Berg, Jan Habraken, Cor
Egelmeer en Drea Donkers. Wij feliciteren hen dan ook van
harte. We kijken terug op een zeer geslaagd toernooi en
zien veel deelnemers graag terug bij een volgende activiteit
van de KTC, maar nu eerst op naar de
clubkampioenschappen!
De Kleine Toernooien Commissie
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KBO
AGENDA
Maandag 13 juni 13.30 uur: Fietsen
Maandag 13 juni 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 14 juni 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 14 juni 10.30-11.00 uur: opgeven dagreis
Dinsdag 14 juni 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 14 juni 13.00 uur: Vrij biljarten
Woensdag 15 juni 13.30 uur: Keezen
Donderdag 16 juni 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 16 juni 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 16 juni 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 16 juni 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 17 juni 13.30 uur: Bridgen
Kaarten:
Uitslagen van 6 juni:
Jokeren:
Mientje Raaijmakers
Rikken:
1. Jan v.Zutphen
2. Henk v.d.Linden
Poedelprijs:
Jaantje v.d.Burgt
Loterij:
Lenie Henst

67 Pnt.
83 pnt.
59 pnt.
-12 pnt.

BRIDGEN ZBC 31 mei 2016
Lijn A
1 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
2 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
3 Gerard Bekkers & Hannie Habraken
4 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
5 Bert Kanters & Diny Kanters
6 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
7 Jan Rijkers & Ben v.d. Steen
8 Cor v.d. Berg & Cor Mollen
9 Riet v. Hout & Corry Kastelijn
10 Jacqueline Brus & Riet Koevoets
11 Jana v.d. Acker & Albert v.d. Hurk
12 Ria Veldhuis & Mien Vissers
13 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
Lijn B
1 Fien Rooijakkers & Maria Rijken
2 Hein de Wit & Jo de Wit
3 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
4 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
5 Lilian Harbers & Rob Harbers
6 Ad Koevoets & Jo van de Tillaart
7 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
8 Anneke Jans & Maria Pepers
9 Clasien Nolle & Trudy Smulders
(10) Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
(10) Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
12 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
KBO 3 jubi 2016
Lijn A
1 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
2 Theo van Dijk & Toos van Dijk
3 Harrie Lucius & Nelleke Stolk
4 Piet Thijssens & Riek Rijkers
(5) Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen

142,0
138,0
134,0
111,0
108,0
105,0
124,0
119,0
95,0
110,0
88,0
77,0
89,0
150,0
140,0
139,0
134,0
133,0
130,0
120,0
116,0
108,0
95,0
95,0
80,0

156,0
141,0
139,0
136,0
149,0
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(5) Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
7 Bert Kanters & Diny Kanters
8 Mariet van Os & Wim v. Os
9 Cees v. Hout & Riet v. Hout
10 Cor Mollen & Marietje Mollen
11 Anny v.d. Hurk & Lida v. Houtum
12 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
13 Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
14 Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
15 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
Lijn B
1 Mien Verhoeven & Mien Vissers
2 Toon Gevers & Huub v.d. Heuvel
3 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
4 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
5 Jo v.d. Tillaart & Jo Verhoeven
6 Ad Koevoets & Riet Koevoets
7 Geert Putmans & Jeanne Peters
8 Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
9 Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
10 Adriaan v.d. Tillart & Mieke de Jong
11 Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt
12 Tonny Rijkers & Henk v.d. Linden
Biljarten KBO 9 juni 2016
Jan v.d.Oever
17 26
Frans v.Leuken
42 56
Jan v.Uden
17 23
Toon Nelissen
30 39
Tonn Verbruggen
23 28
Rien v.Tiel
29 37
Willy v.d.Berkmortel 25 29
Frans v.Leuken
42 50
Frans v.d.Broek
21 25
Toon Opsteen
34 28
Rien Kemps
33 24
Toon Nelissen
30 19

149,0
123,0
139,0
138,0
137,0
135,0
129,0
125,0
123,0
97,0
145,0
144,0
142,0
133,0
128,0
122,0
118,0
114,0
106,0
103,0
99,0
86,0

Cor v.Zutphen
Cor Coppens
Toon Cissen
Toon Opsteen
Piet v.d.Hurk
Jan de Wit
Tonnie v.Uden
Jan v.Uden
Tonn Verbruggen
Jan Rijkers
Willy v.d.Berkmortel
Mies Gibbels
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BILJARTEN
Uitslagen van het Nederlaagtoernooi Odiliapeel:
1. De Mortel
55,82 %
2. Uden 3
45,23 %
3. Zijtaart
37,00 %
4. Eerde
31,95 %
5. Boekel 2
31,74 %
6. Veghel
30,88 %
7. Wanroy
30,63 %
8. De Mortel 2
27,05 %
9. Reek
21,04 %
10. Boerdonk
18,36 %
11. Boekel 1
17,51 %
12. Venhorst
14,37 %
13. Uden 2
13,82 %
14. Keldonk
8,31 %
15. Gemert
7,71 %
16. Volkel
4,40 %
17. Ivo Odiliapeel
3,59 %
18 Handel
3,21 %
19 Vorstenbosch
0,33 %
20. Erp 2
- 6,61 %
21. Gemert 2
- 8,98 %
22, Uden 1
- 9,12 %
23. Raamhoeve
- 10,69 %
24. Mariaheide
-13,73 %
25. Erp 1
-15,12 %

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Dames en Heren: zondag 12 juni, Over de Maas, pauze in
Kerkdriel, vertrek 8.30 uur.
Senioren: woensdag 15 juni, Kampina, pauze in
Biezenmortel ’t Gommelen, vertrek 8.30 uur.

8 juni 2016 – 15 juni 2016
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SPORTUITSLAGEN
Uitslagen Externe Competitie TV
Zijtaart
Donderdag
De Broekhoek 2 - Dames 17+
Vrijdag
De Broekhoek 1 - Heren 50+
Heren 35+ - Park Hoeven
Dames 35+ - TV Thadia
Zaterdag
Dames 35+ - Grensmeppers 3

1-3
1-3
3-1
1-3
2-2

Einduitslag verschillende competitieteams
Donderdag Dames 17+:
Gedeelde 3e plaats met 15
punten uit 7 wedstrijden.
Vrijdagmiddag Heren 50+: Een mooie 2e plek met 22
punten uit 7 wedstrijden.
Vrijdagavond Heren 35+: Een 4e plaats met 15 punten
uit 7 wedstrijden.
Vrijdagavond Dames 35+: Een 5e plaats met 17 punten
uit 7 wedstrijden.
Zaterdag Dames 35+:
Een mooie gedeelde 4e
plaats met 15 punten uit 7 wedstrijden.
Helaas geen kampioen voor TV Zijtaart in deze externe
najaarscompetities, maar er zijn wel hele leuke en gezellige
wedstrijden gespeeld. In het najaar zijn er weer externe
competities waar onze teams zeker weer aan deel zullen
nemen.
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Team Kalidoe gaat van start!
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één. En ga je winkelen bij de Albert Heijn in Veghel?
Doneer dan je emballage bon in onze mooie zuil, gemaakt
door Machinaal Timmerbedrijf van der Linden BV.
Zo hopen we samen een mooi
bedrag op te halen voor de
kinderen in Gambia.
Volg ons
op www.facebook.com/teamkali
doe2016 en beleef alles van
dichtbij mee!

Vier motorrijders en één jeep maken zich op voor een
geweldige Challenge van Antwerpen naar Banjul. Samen
zijn zij TEAM KALIDOE en gaan ze rijden voor het goede
doel.
De start is op 1 oktober in Antwerpen aan de Waalkade met
als aankomstdatum 20 oktober in Gambia. Het goede doel
waarvoor Team Kalidoe gaat rijden is Stichting Second
Home.
Stichting Second Home
Stichting Second Home heeft als doel het realiseren en in
stand houden van een woonvoorziening voor kinderen met
een verstandelijke beperking of leerachterstand, zodat zij
naar school kunnen. Second Home streeft naar blijvende
verbeteringen in het leven van deze kansarme kinderen. De
stichting zet lokale mensen in om de
woonvoorziening dagelijks te runnen.
Het is belangrijk om blijvend te steunen met kennis, kunde
en geld. Deze kinderen hebben in Gambia vaak geen plek in
de (lokale) maatschappij. Families schamen zich voor hun
kind en zij worden dan ook letterlijk 'weggestopt'. Door een
goede verzorging, prettige leefomgeving en passend
onderwijs op de enige Special Onderwijs School in Gambia
hebben zij weer een kans voor de toekomst. De kinderen
leven helemaal op en gaan met veel plezier naar
school! (meer info op www.stichtingsecondhome.nl).
Met dank aan....
Het avontuur vergt de nodige voorbereiding. De pak-lijst
wordt almaar langer, de motoren en de jeep staan in het vet
en de reispapieren worden in orde gemaakt. Spannend
allemaal!
Ook zijn de eerste sponsoren gevonden, waar we al zeer
dankbaar voor zijn, namelijk: Eethuis de Reiger, Bus van
Zus, Steel Supplies BV, M. Koolen installatie techniek,
Druko, Autobedrijf vd Heijden / Slegers, Autobedrijf M
van der Heijden en de Fietsenwinkel Zijtaart. En Coleman
zorgt voor de camping uitrusting die onderweg nodig is.
Echt geweldig allemaal!
Wervingsacties
Naast de Challenge die al de nodige voorbereiding vergt,
zijn we druk met het opzetten van wervingsacties. De eerste
zitten er al op! Zondag 19 juni staan we op Zijtaart Biedt
Meer en kun je Radje draaien voor een leuke prijs en
verkoopt Joop Versantvoort heerlijke Spare-ribs. Alles voor
het goede doel! Kom gezellig langs, eet wat en wie weet
win jij met jouw steun een leuke prijs! Iedere bijdrage is er

Groet,
Team Kalidoe 2016
Wilma en Jan Dortmans
Joop Versantvoort
May van Hout
Tonnie en Elles van der Heijden

Ruitersport Zijtaart – Warme maar
succesvolle derde selectiewedstrijd
In Vorstenbosch was het zweten geblazen tijdens de derde
selectiewedstrijd van de pony’s en paarden. Maar niet voor
niks! Er werden meerdere prijzen in de wacht gesleept.
Op zaterdag werd er gestart met de ponyruiters. Nikki van
den Hoogen won haar ring met een topscore. Met springen
werd ze ook nog eens derde. Sophie van der Vorst begint
het ponyrijden echt door te krijgen en dit resulteerde in een
eerste prijs! Daarnaast werd ze ook nog eens vijfde met
hoge punten. Lica van Liempd deed met meerdere pony’s
mee, een proef was zelfs goed voor een tweede plek.
Kimberly van der Sanden won het springen met haar pony
Yellow Surprise. Naast de prijswinnaars waren er nog
winstpunten voor Shirly van Dijk, Romee Nooijen en Inez
de Krieger. Lieke Blokx behaalde twee winstpunten in één
proef. De proef van het viertal CDE-L verliep al een stuk
vloeiender en resulteerde in een veel hoger puntenaantal
dan de vorige keer. Oefening baart kunst.
Op zondag bij de paarden was er nog een mooie 4de prijs
voor Loes van Asseldonk.
Sint Anthonis - prijswinnaars pony's
Dressuur
Klasse CB
Pl.
Pnt.
Sophie van der Vorst Casper
1ste
196.5
Klasse CDE L1
Lica van Liempd
Nia Domo’s Charmeur 2de 192
Klasse DL2
Nikki van den Hoogen
Cocktail
1ste 218
Springen
Klasse DL
Nikki van den Hoogen
Cocktail
3de
Klasse Z
Kimberly van der Sanden
Yellow Surprise 1ste
Prijswinnaars paarden - Dressuur
Klasse M1
Loes van Asseldonk
Fitzroy 4de 62.33%
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Best of Seven
De finale a.s. donderdag zal gaan tussen Leon Cissen en
Toon Verbruggen.
Afgelopen donderdag ging de eerste partij van de avond
tussen Toon Verbruggen (110 car.) en Ruud Cissen (120
car.). het was lange tijd een gelijk opgaande strijd, waarbij
beide spelers voortreffelijk spel lieten zien. Het was Toon
die na 20 beurten aan het langste eind trok en de partij met
110-92 won.
Hans van Erp (100 car.) heeft tot nu toe de kortste partij (15
beurten) op zijn naam staan, maar tegen Leon Cissen (90
car.) kwam hij er helemaal niet aan te pas. Leon is een
diesel die, als hij eenmaal op gang komt, niet meer is te
stoppen. Zo ook in deze partij. Met slecht één poedel won
Leon in 16 beurten met 90-40 .
De laatste partij van de avond ging tussen Cor vd Hurk (90
car.) en Mark Verbruggen (110). Mark zou, bij winst, zich
plaatsen voor de finale. Het liep echter niet zoals Mark het
wilde. Cor maakte in de 3e beurt een serie van 26
caramboles en daarmee had Cor een gat geslagen. Mark
wist nog wel even in de buurt te komen, maar Cor hield zijn
hoofd koel en trok de partij in 19 beurten vrij makkelijk met
90-71 naar zich toe.
Grote winnaar van de avond was het biljart. Met een
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gemiddelde van bijna 4,5 over de gehele avond was het een
hoogstaande biljartavond.
Aanstaande donderdag wordt in ’t Dorpskaffee om 21.00
uur de grote finale van de Best of Seven gespeeld. Dan
weten we of Leon zijn titel gaat prolongeren, of dat de titel
naar Toon Verbruggen zal gaan. Toon is dit jaar de enige
die tot nu toe van Leon wist te winnen.
Eindstand competitie na 7 avonden:
1 Leon Cissen
10 pnt
2 Toon Verbruggen
8 pnt
3 Martien Verbruggen 7 pnt
4 Mark Verbruggen
6 pnt
5 Cor vd Hurk
4 pnt
6 Ruud Cissen
4 pnt
7 Hans v Erp
3 pnt
Als publiek bent u natuurlijk van harte welkom in ’t
Dorpskaffee.

Familie/vriendentoernooi VOW 2016
Zondag 29 mei was het weer
zover. Een nieuwe editie van het
FV-toernooi. Er waren 9 teams
die de strijd aan durfden te gaan.
Uiteindelijk waren de weergoden
ons redelijk gezind en verliep het
toernooi prima. Hierbij willen we de scheidsrechters
nogmaals bedanken voor het leiden van de wedstrijden.
Nadat alle poulewedstrijden waren gespeeld, bleven er twee
teams over die in de finale stonden: De Zutjes vs De
Graafschap. In een gelijk opgaande wedstrijd wist familie
van Zutphen de wisselbeker voor zich op te eisen en ging er
met de eerste plaats van door. Hieronder de volledige
uitslag:
1.
De Zutjes
2.
De Graafschap
3.
De Gieltjes
4.
EHBO met spoed naar veld 2
5.
FC Bryan Smeets
6.
Papa Erwin
7.
KFC fingers licking good
8.
Jorg Gibbels
9.
Chicks before dicks
Namens de organisatie iedereen bedankt die deze dag tot
een succes heeft gebracht. Tot volgend jaar!

Mini’s van VOW voor het eerst in
oranje
Zaterdag 4 juni was het zover: de
mini’s van VOW gingen hun
eerste wedstrijdjes spelen in
toernooivorm. Voor het eerst de
clubkleuren aan op het echte veld.
Dit seizoen is bij VOW een groep kinderen vanaf 5 jaar
gestart met trainen. Zij trainen elke woensdagavond, maar
spelen nog geen wedstrijden op zaterdag. Deze groep heeft
zich lopende het seizoen uitgebreid naar maar liefst 13
fanatieke jongens en meiden.
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Deze jongens en meiden speelden afgelopen zaterdag dus
hun eerste wedstrijdjes. Met twee teams namen ze deel aan
het minitoernooi bij buurvereniging RKSV WEC. Om de
beurt keepen en met z’n allen verdedigen en aanvallen was
het motto en dat ging heel goed. Ze hebben enorm hun best
gedaan en zelfs nog een goaltje meegepikt. Aan het eind
van de ochtend gingen de mini’s met twee bekers weer
richting Zijtaart.
Ook volgend seizoen wil VOW weer graag met een groep
mini’s gaan starten op de woensdagavond. Zijn er nog
kinderen van 5 jaar die graag willen voetballen, dan zijn zij
van harte welkom bij VOW. Meer informatie is te
verkrijgen bij het jeugdbestuur (pvasseldonk@home.nl)
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Voor komend seizoen hebben beide clubs elkaar gevonden
om elkaar hierin tegemoet te komen. RKSV WEC zal met
een vrouwenteam gaan starten in de vijfde klasse.
Daarnaast vormen enkele dames uit Wijbosch een
combinatieteam met de dames uit Zijtaart. Dit
combinatieteam gaat officieel heten: ST VOW/RKSV WEC
VR1 en zal uitkomen in de vierde klasse.
De dames gaan spelen in de voor VOW vertrouwde kleuren
oranje-wit. De thuiswedstrijden zullen echter verdeeld
worden over beide locaties als ook de trainingen. Dit zijn de
dames zelf en beide besturen vorige week overeengekomen.
Het is een mooie oplossing voor beide clubs en een leuke
sportieve bijdrage aan het te vormen Meijerijstad.

Fanfare Sint Cecilia Zijtaart krijgt
Cheque voor organisatie van
Meijerijstad Cup

Dames VOW en RKSV WEC gaan
samenwerken
Op maandag 30 mei jl.
hebben de voorzitters van
beide verenigingen een
overeenkomst getekend voor
het seizoen 2016-2017.
Komend seizoen wordt er een
combinatieteam VOW/RKSV WEC VR1 ingeschreven bij
de KNVB.
Zoals meerdere clubs in de regio kampen VOW en RKSV
WEC ook vaak met de bezetting van hun vrouwenteam(s).

Door de komst van Meijerijstad kregen alle organisaties
binnen de nieuwe gemeentegrenzen de mogelijkheid om
een voorstel in te dienen in het kader van promotie voor het
samengaan van de drie gemeenten Veghel, St. Oedenrode,
Schijndel. Fanfare St. Cecilia Zijtaart deed een voorstel om
voor de jeugdleden tot 18 jaar van alle fanfares en
harmonieën één solistenconcours te organiseren om de
Meijerijstad Cup te kunnen winnen. Elke vereniging maakt
zelf de keus om zes jeugdleden , waarvan drie blazers en
drie slagwerkers, af te vaardigen om deel te nemen aan dit
concours. Het bestuur van fanfare St. Cecilia was blij verast
dat zij een van de vijftien organisaties waren die een cheque
van € 1.000,00 kregen aangereikt. In totaal hadden 57
organisaties een projectvoorstel ingediend.
Op deze manier wordt een uniek podium geboden voor de
jeugdige muzikanten uit onze gemeente. Zij kunnen zich
presenteren en op een sportieve manier strijden om de
Meierijstad Cup. Het plezier van muziek maken wordt door
dit evenement op een positieve manier bij de jeugd onder
de aandacht gebracht. Daarnaast is het een eerste muzikale
kennismaking tussen de zeven harmonie–
fanfareverenigingen en een startpunt voor andere
activiteiten en samenwerkingsverbanden in de toekomst.
Ruim veertig talentvolle, jeugdige, enthousiaste muzikanten
treden op voor een deskundige en onafhankelijke jury
De eerste editie vindt plaats in Dorpshuis het Klooster in
Zijtaart. Fanfare St. Cecilia neemt de organisatie voor de
eerste editie van de Meierijstad Cup op zich. Het staat
gepland om deze activiteit in januari 2017 te laten
plaatsvinden.
Het bestuur fanfare St. Cecilia Zijtaart
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JUBILEUM
VEGHEL HARTSAVE - 10 JAAR
Op 7 juni 2006 werd op initiatief van
Klaas Haan de Stichting Veghel HartSave
opgericht. Notaris Goof van Nunen
passeerde de akte van oprichting
belangeloos. Hij droeg de stichting vanaf
het begin een warm hart toe. Sedert
medio 2013 is hij een van haar
ambassadeurs.
Dankzij een gedreven en professioneel bestuur, in het
veldwerk gesteund door een betrokken en deskundige
Logistieke Groep, ontwikkelde de stichting zich in de
afgelopen tien jaar tot een belangrijke speler in het brede
spectrum van de hartveiligheid. e vier ambassadeurs die
zich in 2013 aan Veghel HartSave hebben verbonden,
wenden actief hun invloed en netwerk ten goede van de
stichting aan in gewichtige zaken, waarin de stichting
zonder hun hulp niet of moeizaam verder geraakt. Meer
AED’s impliceren meer burgerhulpverleners. De lokale
EHBO-verenigingen spelen in de werving en opleiding van
hen een belangrijke rol. Voor beiden is het essentieel dat ze
aangemeld zijn bij www.hartslagnu.nl voor een snelle
levensreddende hulpverlening.
Het succes van Veghel HartSave was tot eind 2015
hoofdzakelijk te danken aan de inbreng van de vele
sponsors uit het bedrijfsleven, de (sport)verenigingen en de
initiatieven van buurtbewoners, zoals die van de
IJsselstraat/Maasstraat en het Laarpark. Eind 2015 echter
lanceerde de gemeente Veghel het 50%cofinancieringsproject voor de aanschaf van twaalf nieuwe
AED’s in de ‘raadsgebieden’ van de respectieve wijk- en
dorpsraden van de gemeente Veghel. Het project is in volle
gang. De raden coördineren en stimuleren de aanschaf van
de AED in hun gebied.
Parallel aan dit project loopt de pilot ‘AED’s voor de
dunbevolkte buitengebieden’ (uniek voor Nederland).
Veghel HartSave vindt het niet reëel een klein aantal
bewoners financieel relatief zwaar te belasten om een AED
te realiseren. Om een AED-dichtheid van 100% te bereiken
moeten ook die buitengebieden van een AED worden
voorzien. In overleg en in samenwerking met haar AEDleverancier Vivon heeft Veghel HartSave genoemde pilot
ontwikkeld. Op kosten van Veghel HartSave zullen
omstreeks 1 december 2016 vier gebruikte AED’s die hun
einde levensduur (volgens de producent 10 jaar, maar
langere duur is niet uitgesloten) hebben bereikt, in vier
dunbevolkte gebieden van de gemeente worden geplaatst
voor de duur van twee maal twee jaar. De kosten van deze
pilot worden gedragen door Veghel HartSave en Vivon
tezamen. De stroomkosten komen ten laste van de
locatiehouder van de AED.
Eind 2015 beheerde Veghel HartSave 70 operationele
AED’s in de gemeente Veghel. Op de dag van haar
jubileum wordt in Keldonk de eenenzeventigste AED
geplaatst. Ze streeft ernaar om eind 2016 minimaal 85
AED’s in de gemeente Veghel operationeel te hebben. Het
einddoel is 100 AED’s, want pas dan is de gemeente voor
100% hartveilig, die in een dichtheid dienen voor te komen
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die voldoet aan de zogenaamde 6-minuten-zone filosofie
die de Nederlandse HartStichting hanteert (binnen 6
minuten moet een AED op het slachtoffer zijn aangesloten).
In 2014 en 2015 konden door een AED ‘onder handbereik’
10 mensenlevens in de gemeente worden gered.
In de periode maart-mei 2016 zijn er twee AED’s in SintOedenrode en twee AED’s in Schijndel in beheer gegeven
bij Veghel HartSave. In de gemeente Meierijstad zal naar
samenwerking of integratie worden gezocht. Besprekingen
daarover zijn gaande.
Veghel HartSave dankt iedereen die aan het succes van
Veghel HartSave en aan de hartveiligheid van de
bewoners heeft bijgedragen.

Bond van Alleengaanden Kring Uden:
Jeu de Boules
Beste leden,
Onze laatste activiteit voor de zomervakantie is een
middagje jeu de boules. Wij hebben met
petanquevereniging Jeu de Bouckles te Boekel weer een
afspraak gemaakt voor woensdag 22 juni 2016 van 14.00
uur tot 17.00 uur. De vereniging Jeu de Bouckles heeft de
beschikking over 16 buitenbanen en 10 binnenbanen met
een mooie kantine. Wij hopen dan ook dat we deze keer
heerlijk buiten kunnen jeu de boulen.
Voor degenen die voor het eerst komen Jeu de Boulen: Het
clubgebouw van vereniging Jeu de Bouckles Sancta Maria
ligt achter het zorgcentrum St. Petrus, aan de
Bernhardstraat 74 te Boekel. Op de rotonde bij de kerk in
Boekel gaat u richting Handel/Venhorst. U neemt de eerste
weg links, dit is de weg juist achter de kerk. U gaat het
zorgcentrum St. Petrus voorbij en neemt de eerste weg
rechts Aan het einde van deze weg, na ± 100m, ligt Sancta
Maria.
De kosten voor deze middag zijn € 7,00 per persoon, te
voldoen bij binnenkomst.
Hiervoor krijgt U:
Twee kopjes koffie/thee met een plakje cake.
Een consumptie bestaande uit, of koffie/thee/warme
chocolade/frisdrank/bier/wijn/of een borrel.
Twee keer een hapje
Huur van de accommodatie met wedstrijdbegeleiding
en begeleiding op de baan.
Wij wensen alle deelnemers mooi weer en een plezierige en
gezellige middag.
Namens de werkgroep,
Harrie van de Meerakker, Julianastraat 31, HeeswijkDinther, tel.(0413) 29 16 89 voorzitter
Toon van Berlo, Wilhelminastraat 24a, 5427 CE Boekel,
tel.(0492) 32 17 33 secr./penning.
Thea Donkers, Tolentijnstraat 6, Boerdonk, tel.(0492) 46 56
53 lid
Mieke van Gerwen, Wilhelminastraat 51, tel.(0492) 32 20
57 lid
Henk van de Ven, Pastoor Kampstraat 32, Zijtaart,
tel.(0413) 36 52 42 lid
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Pannacook toernooi VOW Zijtaart 25 Juni
Na het watercook toernooi van afgelopen jaar hopen we dit jaar toch echt het 1e Panna
(cook)toernooi te kunnen organiseren op het sportpark de Vonders in Zijtaart.
Het toernooi staat gepland op zaterdag 25 juni en zal (afhankelijk van de inschrijvingen) starten net
na de middag tot +/- 20:00 uur. Het toernooi zal starten met de jongste deelnemers (5) en zal
eindigen met de oudste jeugd (15).
Het toernooi speel je in teams van 2 spelers (beide zelfde leeftijdscategorie). Ja mag je team zelf
samenstellen of je alleen opgeven dan delen wij je bij een leeftijdsgenoot in. De wedstrijd zal
gespeeld worden in een opblaasbare pannakooi.
Voor wie? Alle F tm C jeugd, leden en niet leden, meisjes en jongens 5 t/m 15 jaar.
Inschrijven kan t/m 18 juni zodat wij daarna de indeling kunnen gaan maken.
Inschrijfkosten €5,- per team (is inclusief Ranja en een pannekoek) te voldoen op 25 juni
voorafgaand aan het toernooi.
Hoe kan ik me inschrijven?
Schrijf je in per team via panna-vow@hotmail.com
Vermeld in de mail:
- Teamnaam (bij gelijke namen gaan we doornummeren)
- Namen van de speler(s)
- Geef hierbij aan of je al voetbald en bij welke vereniging en welk elftal je speelt
- Geboorte datum van beide spelers
- E-mailadres
Naast dit toernooi zullen we het natuurlijk ook weer gezellig maken op ons sportpark
met een natje en een droogje dus supporters zijn natuurlijk ook van harte welkom tijdens deze dag.
Er is een maximum aantal inschrijvingen dus ben er snel bij!
Activiteitencommissie VOW Zijtaart
- Teamnaam: _____________________________________________________________________
- Naam speler 1:___________________________________________________________________
- Geboorte datum:_________________________________________________________________
- Naam speler 2:___________________________________________________________________
- Geboorte datum__________________________________________________________________
- Actief voetballend vereniging____________________________ team: _______________________
- E-mailadres ______________________________________________________________________

