Fanfare St. Cecilia gaat optocht gildebroeders voor
Op 28 mei organiseert het Sint Barbaragilde de kring gildedag ‘Hoge Schuts’ 2017 in
Veghel. Die dag vindt het evenement plaats bij het Prins Willem-Alexander sportpark.
Vooraf zal er een Heilige Mis plaatsvinden in de H. Lambertuskerk. Vanuit daar zijn wij
gevraagd om de optocht van 15 gilden voor te gaan met onze fanfare. Het belooft een
mooie en indrukwekkende optocht te worden en wij zijn dan ook vereerd dat wij hieraan bij
kunnen dragen. Om goed voor de dag te komen hebben alle geledingen van onze fanfare
dan ook de afgelopen tijd energie gestoken in het spelen van marsen en exercitie training
onder leiding van onze eigen tambour maitre Martien. Met als positief resultaat een
prachtige groep muzikanten en majoretten!
Wilt u een glimp opvangen van deze optocht, dan bent u natuurlijk van harte welkom. De
optocht start om 11.45 uur bij de Lambertuskerk te Veghel en zal via de Molenstraat –
Stationstraat – Gasthuisstraat, richting het sportpark gaan. Aangekomen op het sportpark
wordt om 12.30 uur het defilé afgenomen en zal het Wilhelmus klinken.
Graag begroeten we u op de route van de optocht.
Muzikale groet, Fanfare St. Cecilia

HEMELVAARSTDAG BUITENVIERING BIJ MARIAKAPEL
Aanvang: 9:30 uur. Met medewerking van pater Van Delden, parochieel damesen herenkoor en enkele muzikanten van fanfare Sint-Cecilia.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Donderdag: 25 mei 9.30 uur Hemelvaartsdag, buitenviering bij de Maria-Kapel Pater
van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Tiny van der Linden; Harrie van den Berkmortel (vanw.verjaardag);
Overl.ouders van den Berkmortel-Claes en overl.familieleden; Harrie van Sleuwen
(vanw.verjaardag); Overl.Familie van Sleuwen en van den Elzen, hier en in Canada;
Martien van Zutphen en overl.familieleden; Overl.ouders Kanters- e Koning, Tonny
Kanters en Pater de Koning
Zondag: 28 mei 9.30 uur Woord- en Communieviering (Gem.Koor)
Wij gedenken: Overl.ouders de Wit-van Rijzingen en Janus Rooijakkers; Overl.ouders van
Helvoort-van der Linden, Michél, Joke en Netty; Overl.ouders Brugmans-Kanters; Johan en
Dora van der Heijden-Pepers en zoon Hans; Jaargetijde Evert Bosch; uit dankbaarheid.

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
Zorg en Welzijn Zijtaart
Dorpshuis Zijtaart
Basisschool "Edith Stein"

36.58.61
352294
36.66.79
36.51.68
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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: 06-22496798.
Verloren: Een sleutelbos met 8 sleutels of nog meer,
graag terug bezorgen bij Raaijmakers Drukwerk,
Reibroekstraat 5 in Zijtaart.
Gevonden: Op kermiszondag v.m. een huissleutel
met hanger retour jeans met hartje. Op te halen bij
Raaijmakers Drukwerk

BEDANKT!
Afgelopen zondag zijn we rond 6.00 uur
begonnen met het opbouwen van de kramen
van onze jaarlijkse vlooienmarkt. Niet veel
later kwamen de eerste vrachtwagens met
waardevolle spullen, die een tweede of
misschien wel zevende leven verdienden de
straat inrijden. Rond 10 uur zijn we in
stralend weer begonnen met de verkoop, en
met succes. De vlooienmarkt was zeker in de
ochtend druk bezocht en we hebben maar
weinig bezoekers gesignaleerd die met lege handen de
markt verlieten.
Wij bedanken 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 vonden weer van
eigenaar in Zijtaart, maar ook ver daar
buiten.
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! Natuurlijk bedanken we
ook alle leden en vrijwilligers die 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!

24 mei 2017 – 31 mei 2017
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Te Koop in Zijtaart
300 tapijttegels project kwaliteit
beige gemêleerd, formaat 50x50 cm
ook in gedeeltes mogelijk
Prijs € 1,50 per stuk
Tel.: 34 05 14
Rode Kruis
De werkgroep van het Rode Kruis (Zijtaart)
organiseert op maandag 29 mei 2017
om 14.00 uur een ontspanningsmiddag.
Voor ouderen en mensen met een beperking.
Deze bijeenkomst is in Dorpshuis Het Klooster.
Heeft u belangstelling, dan kunt u zich melden bij:
mevr. M. Hooijmans, tel. 34 01 13 of bij
mevr. M. van Hout, tel. 34 13 02.

Binnen pinnen in het Dorpshuis
De nieuwe geldautomaat is beschikbaar tijdens de
vaste openingstijden van het Dorpshuis.
U kunt dus pinnen van maandag tot en met vrijdag
tussen 8.00 en 21.00 uur en zaterdag tussen 8.45 en
10.45 uur.
Ook kan men tijdens de openstelling van het dorpshuis
bij de extra activiteiten altijd komen pinnen.

Extra brievenbus in Zijtaart
Vanaf heden staat er een brievenbus op de hoek
Krijtenburg en Zondveldstraat
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4de Duchenne Trophy MTB Streetrace
Op vrijdag 19 mei vond dit evenement voor de 4de keer
plaats. Het was geweldig fietsweer voor de mountainbikers.
Ze moesten kracht hebben om al de hindernissen goed te
kunnen nemen. Er waren veel deelnemers, zowel bij de
kinderen als de volwassenen. Sam van Dommelen liet met
zijn toeter de renners starten. De renners vonden het een
uitdagende en goed georganiseerde route.
Dankzij vele vrijwilligers kan een dergelijk evenement
slagen. We willen daarom ook iedereen bedanken, die
hieraan heeft meegewerkt. De bouwers, inschrijvers, jury,
EHBO, vlaggers, catering, drukwerk, verenigingen,
bedrijven en de vele sponsors.
Duchenne kan weer rekenen op een mooi bedrag.
Namens de organisatie van Duchenne

Voor al uw friet en snacks!
Dit weekend speciale aanbieding.

Bami schijf  1,60 p.st.
Iedere vrijdag vanaf 17.00 uur Gezinsfrietdag
Gezinszak friet (2 Volwassen+2Kinderen)
4 snacks keuze uit frikadel of kroket
Voor € 10,00
Deze actie valt buiten onze normale
stempelkaartactie
Ook telefonische bestelling mogelijk.
Pastoor Clercxstraat 53-55
Tel.: 363638

Minioren en junioren vallen in de
prijzen bij toernooien
De minioren zijn afgelopen zondag 1e geworden bij de
miniorendag in Vorstenbosch!
Door het spelen van vele spellen zoals spijkerpoepen,
flessenvoetbal, blindeman en koekhappen hebben ze stukjes
van een schatkaart bij elkaar verdiend. Ze hadden de puzzel
het snelst klaar en konden daardoor als allereerste de
schatkist vinden.
Ook de junioren vielen deze maand in de prijzen. Van
vrijdag 5 mei tot en met zondag 7 mei hebben ze
gekampeerd in de bossen van Well. Het thema van dit
weekend was Expeditie Robinson. De kinderen hebben
verschillende kampvuurspellen en waterspelletjes gespeeld.
Zelfs de eetproef legden ze goed af. Uiteindelijk wisten zij
met de tweede prijs naar huis te gaan.
Knap gedaan van zowel onze minioren als junioren!
Groetjes,

Jong Nederland Zijtaart

Dag allemaal,
Wij een gezellig dameshandbalteam
Zijn opzoek naar een keepster
Om ons team te versterken.
Wij spelen de competitie op zaterdagavond
tussen 18.00u en 20.00u.
Dus ben jij sportief en lijkt het je wat laat dit dan
even weten.
Dianne Brugmans
06-51665576

Patatterij open:
Ma- Di- Do: 19:00uur - 21:00 uur
Vrij – Zat: 17:00 uur - 21:00 uur
Zo: 12:00 uur - 21:00 uur

Buurtbiljarten Grootveld/Corsica
onderlinge competitie
Woensdag 17 mei zijn, onder het genot van een hapje en
div. drankjes, in de biljartarena van Rina en Harrie van
Berlo de laatste wedstijden van de onderlinge competitie
gespeeld.
Het was een avond met 7
wedstrijden, zonder inspelen qua
tijd, zodat iedereen zijn 16
wedstrijden had gespeeld.
Er stond toch niks meer op het spel.
De winnaar was al bekend.
Onze competitieleider Marcel had
een leuk cadeautje gekocht voor de
kampioen Harrie van Berlo. Harrie
heeft met een mooi gemiddelde
verdiend de competitie gewonnen en
bedankte iedereen voor de gezellige
biljartavonden.
Ook bedanken wij Marcel als de
competitieleider, niet te vergeten
Rina die alle avonden voor koffie en ook nog warme hapjes
heeft gezorgd en Bert voor alle bardiensten die hij gedraaid
heeft!!!!! Iedereen bedankt. Het was gezellig en tot komend
seizoen in september.
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KBO
Op maandag 29 mei starten we weer met het fietsen.
Vertrek om 13.30 uur bij de kerk.
AGENDA:
Maandag 29 mei 13.30 uur: Fietsen
Maandag 29 mei 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 30 mei 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 30 mei 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 30 mei 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 30 mei 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 31 mei 13.30 uur: Kienen
Donderdag 1 juni 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 1 juni 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 1 juni 13.30 uur: Comp. Biljarten
Donderdag 1 juni 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 2 juni 13.30 uur: Bridgen

Kaarten:
Uitslagen van 18 mei:
Jokeren:
1. Tiny v.Kasteren
Rikken:
1. Jan v.Zutphen
2. Annemieke v.d.Linden
Poedelprijs:
Marjo Vissers
Loterij:
Martien v.Zutphen

153 pnt.
80 pnt
54 pnt.
– 34 pnt.

Uitslagen van 22 mei:
Jokeren:
1. Mien v.Boxmeer
2.Anneke v.d.Braak
Rikken:
1. Harrie v.Zutphen
2. Annemieke v.d.Linden
Poedelprijs:
Pieta v.Riel
Loterij:
Mien Ketelaars

124 pnt.
120 pnt.
80 pnt.
69 pnt.
– 40 pnt.

24 mei 2017 – 31 mei 2017
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BILJARTEN
Biljartclub KBO Zijtaart Uitslag wedstrijden onderlinge
competitie KBO Zijtaart d.d. 18-05-2017
Jan de Wit
28 26 - Jan Rijkers
16 7
Rien Kemps
32 31 - Christ v Helvoirt 19 18
Piet vd Hurk
38 39 - Toon Cissen
61 80
Wim vd Sanden 43 47 - Frans v Leuken
44 40
Cor v Zutphen
61 55 - Toon vd Oever
30 23
Jan de Wit
28 30 - Frans vd Broek
19 13
Toon Nelissen
32 41 - Toon Cissen
61 53
Wim vd Sanden 43 40 - Jan Rijkers
16 16
Toon vd Oever
30 35 - Cor Coppens
22 22
Jan de Wit
28 23 - Tonn Verbruggen 24 27
Rien Kemps
32 40 - Cor v Zutphen
61 41
Tonnie v Uden
31 38 - Frans vd Broek
19 14

Start fietsseizoen
Traditie getrouw starten we weer met het wekelijks fietsen
op de 1e maandag na Zijtaart kermis. Dus a.s.
maandag 29 mei is het weer zover. Degenen die
mee willen fietsen met de KBO Zijtaart
verzamelen zich vanaf 13.15 uur bij de kerk en
om precies 13.30 uur vertrekken we. Op
maandag 5 juni is het 2e Pinksterdag en dan
wordt er niet gefietst.
Zorg voor een fiets zonder gebreken en dat de conditie op
peil is en fiets gezellig mee. Ook kondigen we nu al de
dagfietstocht aan en wel
op woensdag 9 augustus.
Nader bericht volgt later.
Tot maandag 13.30 uur,
fiets in een rustig tempo
een mooie rit mee.
Veel fietsplezier wenst u
het bestuur KBO.
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Ruitersport Zijtaart – Meerdere
overwinningen op de selectiewedstrijd

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
28 mei, vertrek 8:30 uur, Tocht: Hernens bos, Pauze
Hoogeerd, Plaats Niftrik, Lengte 85 km
31 mei start 8:30 uur, Tocht: Heusden "Vestingstad",
Pauze “De Pannekoekenbakker”, Lengte 96 km
VOW Jeugd 30 mei 2017
VOW JO15-1
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Rhode JO15-3

19:00u

SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 15 mei 2017
VOW JO19-1
Milheezer Boys JO19-1
VOW Jeugd 17 mei 2017
VOW JO11-1
Gemert JO11-2
ST Vianen Vooruit/HBV MO15-1 VOW MO15-1
VOW Jeugd 18 mei 2017
Lierop JO15-1 VOW JO15-1
VOW MO11-1 Margariet MO11-3
VOW Jeugd 20 mei 2017
Handel JO19-1 VOW JO19-1

0 7
0 8
3 3
9 0
7 2
2 2

De tweede selectiewedstrijd is verrreden. In Stevensbeek
werd afgelopen weekend fanatiek gestreden bij de pony’s
en paarden. Diverse clubleden uit Zijtaart waren daar om
hun kunsten te vertonen.
Op zaterdag was het de beurt aan de ponyruiters. Meerdere
overwinningen werden behaald. Lisa Heesakkers werd
maar liefst twee keer 1ste met Sweet Chili in de klasse AB/B
met 190,5 en 192 punten. Ook Lieke Blokx won in de
klasse DE/L2 met Orchid’s Luzette met 206 punten. Ise
Kemper schreef een overwinning op zijn naam bij zijn
tweede proef met 197 punten in de klasse DE/B met Naza.
In de eerste proef haalde hij een nette 6de prijs 190,5 punten.
Meerdere ruiters behaalden winstpunten, ook dat is
superknap natuurlijk!
Op zondag bij de paarden behaalde Lobke van Popering
twee keer een 3de plaats met Sweenslag’s Evy in de klasse
M2!
In Someren was er ook wedstrijd afgelopen weekend.
Meike van Kampen deed eraan mee met haar paard
Penelope. Ze werd knap 1ste en 2de!
Twee weken geleden had Indira Jussen een eventing
wedstrijd in Winterswijk. Ze werd er 2de met haar paard
Quaresta Z in de klasse B met een mooie foutloze springen crossronde. Met Gambler werd Indira 10de in zijn tot nu
toe 2de cross.

Tennis vereniging Zijtaart
Uitslagen externe competitie:
T.V. De Hopbel 1 - Heren 50+
T.V. Nijnsel 2 - Heren vrijdagavond
Dames Donderdag - T.V. Nijnsel 2
T.C. Loonse Duinen 1 - Dames Vrijdagavond
Dames Zaterdag - TV De Mortel 1
T.V. Meerhoven 1 - Mix 1
't Root 1 - Mix 2

4-0
2-2
2-2
0-4
3-1
1-1
1-1

leerlingenvervoer
Tijdens de raadsvergadering vorige
week stond de nieuwe verordening
voor het leerlingenvervoer in Meierijstad op de agenda.
In Meierijstad is er een klankbordgroep die de belangen
behartigt van alle ouders en leerlingen van Meierijstad die
gebruik maken of gaan maken van het leerlingenvervoer.
De nieuwe verordening is tot stand gekomen nadat het
concept was voorgelegd aan deze klankbordgroep.
De op- en aanmerkingen van de klankbordgroep zijn door
de gemeente meegenomen en de
klankbordgroep had zich dan ook
positief uitgesproken voor deze
verordening. Dit was een belangrijke
reden voor de raad om ook mee te gaan
met dit voorstel. De verordening bevat
veel ruimte voor maatwerk en zoals
wethouder Witlox nog eens aanhaalde:
"het kind staat centraal" en "er valt geen
enkel kind buiten boord". Ook gaf de
wethouder op verzoek van de raad de
toezegging dat er een goed leesbare
uitleg in klare taal beschikbaar komt
voor de ouders en dat de verordening 2
keer per jaar geëvalueerd gaat worden.
Dit waren allemaal redenen om alle
vertrouwen te hebben dat het goed
geregeld is in Meierijstad. Er werd dan
ook met ruime meerderheid ingestemd
met deze verordening.
Marja vd Heijden, raadslid Team
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Zie bijgaand het programma. Dit moet een uitnodiging zijn
voor u als lezer om zeker een bezoek te brengen aan
sportpark De Vonders te Zijtaart.
Het verenigingsleven in Zijtaart is rijk. VOW is de grootste
vereniging in het dorp en men kan VOW typeren als een
echte familieclub. Daarom wordt het een feest voor alle
leden én het hele dorp, een goed gebruik in Zijtaart.
Vermeldenswaard is zeker het ontbijt voor genodigden,
waar men bewust niet gekozen heeft voor “bobo’s”, maar
voor de ereleden, leden van verdiensten en een groot
gedeelte van de vele vrijwilligers die VOW kent.
Tevens zal de wedstrijd op 28 mei om 14.30 uur tussen de
herenselectie van VOW en het RTL 7 Sterrenteam een
hoogtepunt worden. Spelers zoals (allen onder voorbehoud)
John Williams, Humberto Tan, Michael Mols, Glenn
Helder, Regillio Vrede, Jevgeni Levtsjenko, Jody Bernal,
Tim Akkerman, Charly Luske, Mark van Bommel, Bas
Muis en vele andere oud-voetballers en BN’ers.
Iedereen is van harte welkom en een bezoek is gratis!

VOW trekt
registers open
ZIJTAART - Voetbalvereniging
VOW uit Zijtaart bestond 9 mei 70
jaar! Reden genoeg voor de club om
een bescheiden feest te organiseren,
men wil namelijk niet zomaar aan
het jubileum voorbij gaan.
Bescheiden omdat men bij het 75jarig bestaan groots wil uitpakken.
Omdat de jubileumdatum 9 mei
midden in de lopende competitie
viel, was dat de reden om uit te
wijken naar het weekend van 26 t/m
28 mei. Op sportpark De Vonders is
die vrijdag, zaterdag en zondag van
alles te doen en alle activiteiten zijn
gratis toegankelijk. Een dergelijk
jubileumweekend gaat niet vanzelf
en enige tijd terug heeft het bestuur
besloten een commissie in het leven
te moeten roepen die dit alles zou
voorbereiden. Kijkend naar het
programma kan men constateren dat
men er in geslaagd is voor iedere
leeftijdsgroep wel iets te organiseren.
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JUNI

17

SPRING PARTY &
BBQ WEDSTRIJD
IN DE TENT OP HET DORPSPLEIN
VAN ZIJTAART
17:00 UUR
20:00 UUR

BBQ
SPRING PARTY

(GRAAG VAN TE VOREN INSCHRIJVEN)

MET VERSCHILLENDE DJ’S
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De inschrijving sluit op zondag 11 juni. Het inschrijfgeld moet bij opgave voldaan
worden. Lever dit inschrijfformulier volledig ingevuld in bij Paul Schepers, Pastoor
Clercxstraat 84, Zijtaart of mail naar paulschepers334@hotmail.com en stort het
bedrag op rekeningnummer: NL52RABO0160890497 t.n.v. team naam.
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Afsluiting brug in Keldonk

Ruud Cissen (120 car) is zeker van een finaleplaats op
donderdag 8 juni a.s.. In de partij tegen Cor v Zuthen (90
car) boekte hij een makkelijke overwinning. Bij Cor wilde
het helemaal niet lukken. Na 33 beurten was, met een stand
van 120-63, het verschil duidelijk.
Bij winst van Mark Verbruggen (110 car) op Martien
Verbruggen (100 car) zou ook Mark zeker zijn van een
finaleplaats. Martien wilde hier echter niet aan meewerken.
Aanvankelijk leek Martien met een groot verschil te
winnen. Helaas had hij 8 beurten nodig om de laatste 8
caramboles te maken, waardoor Mark toch nog een groot
deel van zijn achterstand wist goed te maken. Na 28 beurten
was de stand 100-93 en moet Mark hopen dat Martien
volgende week ook van Hans v Erp weet te winnen om
alsnog naar de finale te gaan.
De laatste partij van de avond ging tussen Hans v Erp (90
car) en Toon Verbruggen (120 car). Toon heeft één
bijzonder goede partij gespeeld, 10 gemiddeld, tegen Cor
vd Hurk. De andere partijen heeft hij niet slecht gespeeld,
maar waren het zijn tegenstanders die bijzonder goed tegen
hem speelden. Zo ook nu. Hans wist Toon in caramboles
goed te volgen tot en met de 17e beurt. In de 18e beurt sloot
Hans zijn partij af met een serie van 30 caramboles. Toon
stond toen op 75 caramboles, een gemiddelde van ruim 4.
Goed gespeeld, maar weer niet gewonnen.
Door de overwinning op Toon heeft Hans nog alles in eigen
hand om een finaleplaats te bemachtigen. Op 1 juni is een
overwinning op Martien voldoende.
De stand na de 6e ronde is:
1 Ruud Cissen
2 Mark Verbruggen
3 Hans v Erp
4 Cor v Zutphen
5 Martien Verbruggen
6 Toon Verbruggen
7 Cor vd Hurk

24 mei 2017 – 31 mei 2017

10 pnt
8 pnt
6 pnt
4 pnt
4 pnt
3 pnt
1 pnt

De brug op de parallelweg van de Bosscheweg over een
zijarm van rivier de Aa bij Keldonk wordt per direct
afgesloten voor álle gemotoriseerd verkeer. Uit
periodieke controles is
gebleken dat voortzetting
van gebruik door
gemotoriseerd verkeer zou
kunnen leiden tot
onaanvaardbare risico’s.
Verkeer wordt omgeleid. De brug wordt zo snel
mogelijk vervangen.
Onderzoek naar de onderhoudstoestand van bruggen in
Veghel gaf aan dat deze brug het eind van de levensduur
heeft bereikt en in 2017 aan vervanging toe is. Uit de meest
actuele inspectie blijkt nu dat vervanging nog urgenter is
dan voorgaande onderzoek aangaf.
Langzaam verkeer
De afsluiting wordt ruim voor de brug al duidelijk
aangegeven op de gele borden. Gemotoriseerd verkeer
tussen Keldonk en Veghel (en vice versa) wordt omgeleid
via Erp. Voetgangers, (brom)fietsers en scooters kunnen
gewoon gebruik blijven maken van de brug. De afsluiting
wordt zodanig gemaakt dat langzaam verkeer geen hinder
ondervindt en veilig gebruik kan maken van deze oversteek.
Toekomst
De brug zal zo spoedig mogelijk vervangen worden. Op dit
moment is nog niet duidelijk of er ook op termijn een brug
op deze plek kan blijven liggen. Dit is afhankelijk van de
besluitvorming over de N279. Met het oog op
duurzaamheid streeft het college van B&W van Meierijstad
naar een toekomstbestendige oplossing; een maatregel
waarin rekening gehouden wordt met toekomstige
veranderingen.

AED in Zijtaart (24 uur bereikbaar
op 1 jan 2017 ):
Wij adviseren u om eens te kijken waar de AED’s
hangen, zodat u in een noodsituatie deze apparaten
blindelings kunt vinden.
1 Bij de Pinautomaat van de
Rabobank, Dorpshuis Zijtaart
2 VOW-Zijtaart (bij
kleedlokalen), Sportpark De
Vonders De Bresser
(op de hoek van kleedlokaal
aan de kant van het Tennispark)
3 Zondveldstraat 10A,
woning Hans en Brenda van
Lankvelt
4 Biezendijk 33, voormalige
woning Harrie en Annie van
Asseldonk
5 Doornhoek 3740,
Gemeentewerf (bij ambulance
post)
6 Hool 48, Gerard en Ineke
van Rijbroek (Keldonk)
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JEUGDFIETSCROSS
WTC-ZIJTAART groot succes!
Het was prachtig weer voor de 34e editie van de
jeugdfietscross in Zijtaart. Het terrein van
de Stichting Ruitersport lag er ook dit jaar
weer keurig bij en de leden van WTCZijtaart hadden een mooi en uitdagend
parcours uitgezet voor dit evenement. Met
maar liefst 78 inschrijvingen was het deelnemersveld mooi
gevuld.
Er werd in alle categorieën flink gestreden om de begeerde
bekers. Het fanatisme van de deelnemers is daarbij enorm
groot. Natuurlijk was er voor alle deelnemers een mooie
medaille en een kaartje voor de kermis. Voor de foto’s van
dit evenement zie WWW.WTCZIJTAART.NL.
Dit alles kan natuurlijk alleen omdat wij jaarlijks een
beroep kunnen doen op de sponsoring door een groot aantal
bedrijven, waarvoor onze dank.
UITSLAGEN:
Meisjes 3-4-5 jaar
1 Maud Gevers
2 Merel Vissers
3 Loïs van de Donk
Jongens 3-4-5 jaar
1 Viggo Vissers
2 Filip Oblizajek
3 Ruben Rietbergen
Meisjes 6-7
1 Esmee van Asseldonk
2 Liza van Genugten
3 Floor van Asseldonk
Jongens 6-7
1 Raf Verhoeven
2 Tren Hoefnagel
3 Pim van der Linden
Meisjes 8-9
1 Fleur van Moorsel
2 Anne Timmers
3 Lindy van Genugten
Jongens 8-9
1 Mats v.d. Berkenmortel
2 Finn van de Donk
3 Tom Smits
Meisjes 10 jaar en ouder
1 Mara vd Heijden
2 Nynke Broens
Jongens 10 jaar en ouder
1 Luc Brugmans
2 Stijn van Kessel
3 Alwin Broens
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Na afloop van de 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 Madelon
Rooijakkers.
Er zijn nog enkele prijzen niet afgehaald. Deze zijn op te
halen op vertoon van de winnende loten
bij Willy van Asseldonk, Pastoor Clercxstraat 24 te Zijtaart.
Groen
Blauw
Roze
Roze
Blauw
Blauw
Groen
Geel

245
76
431
388
450
5
133
284

Rugzak
Toverstaf bellenblaas
Blauwe bal
Vishengel
Olé Swing
Waterpistool met ballen
Badmintonset
Waterkanon

Sportieve groeten en tot volgend jaar,
WTC - ZIJTAART
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maatschappelijk draagvlak. “Daar moeten we hard aan
blijven werken. Laten we hier allemaal straks vertrekken als
ambassadeurs van het PieterbrueghelHuis.”
Ontroerend lied Kleinkunstartiest Kiki Schippers zong
vervolgens alle gasten stil met het ontroerende
PieterBrueghelHuis-lied. Met een kunstwerk, bestaande uit
Startschot klinkt voor PieterBrueghelHuis
vijf gesmede geluksklavers, werd de officiële
Grandioze opening en drukbezochte open dag openingshandeling uitgevoerd. Vijf betrokkenen klikten
ieder een koperen huis op de klavers, die het ‘nieuwe thuis’
Het PieterBrueghelHuis-team kijkt terug op een
symboliseren.
fantastisch weekend. Na twee jaar werken is ‘het huis
Gelukstaart Met een gezamenlijke proost en het
met aandacht voor geluk’ nu daadwerkelijk een feit!
aansnijden van de grote geluksklavertaart werd het officiële
Meer dan 900 mensen bezochten het PieterBrueghelHuis
gedeelte afgesloten. De bezoekers bezichtigden vervolgens
om de opening (vrijdag 19 mei) mee te vieren en de open
het gebouw. Marie-José van der Zee (voorzitter van de
dag (zaterdag 20 mei) te bezoeken.
voormalige stichting Vrienden van PieterBrueghel) schonk
‘I have a dream’ Tijdens de opening sprak cabaretier
het PieterBrueghelHuis nog een cheque van € 2500,00 en
Mark van de Veerdonk het ‘Brueghelminnende’ publiek toe de gemeente Meierijstad volgde met een bedrag van €
met de woorden ‘I have a dream’, refererend aan Martin
1000,00!
Luther Kings droom die, in tegenstelling tot de Veghelse,
Zorgen voor aandacht Het PieterbrueghelHuis wordt een
niét uitkwam. Met een brede grijns voegde hij er op zijn
huis waar men samen aan de slag gaat, afgestemd op ieders
karakteristieke wijze aan toe: “Ik heb iets met de doelgroep mogelijkheden. Het biedt geen eerstelijns zorg, maar wel
van het PieterBrueghelHuis. Dit is een ontmoetingsplek
‘zorgen voor aandacht’. Op de vraag: "kan ik hier zomaar
waar beperkingen verdwijnen, dus ja, ik voel me hier op
binnenlopen" werd veelvuldig bevestigend geantwoord. Het
mijn plek. Ook al kom ik nota bene uit het Ujese!”
PBH is een plek met de mogelijkheden om ieders
Ambassadeurs Voorzitter Fer van Campen nam daarna in kwaliteiten in te zetten en waar bezoekers worden
vogelvlucht de afgelopen twee jaar door, waarin het PBH
geïnformeerd, ondersteund, geïnspireerd en uitgedaagd. Het
vorm kreeg. Hij eindigde met woorden over
PieterBrueghelHuis is een plek waar alles mag en kan zijn.
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Open dagen
10 & 11 juni

11.00 - 16.0

0

ONTZORGT BIJ OVERLIJDEN
>sd/K ǁŽƌĚƚ ŐĞǀŽƌŵĚ ĚŽŽƌ
DĂƌũĂŶ ĂŶĞŶͲǀĂŶ ĚĞ 'ƌŽĞŶĞŶĚĂĂů
ĞŶŚĂŶƚĂůdĞƌŶĞƵƐĞŶ͕ĚŝĞǀŝĂĞĞŶ
ǌĞĞƌ ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞ ďĞŶĂĚĞƌŝŶŐ͕
een sterke betrokkenheid en een
ŐƌŽŽƚ ŝŶůĞǀŝŶŐƐǀĞƌŵŽŐĞŶ ǌŽƌŐĞŶ
ǀŽŽƌĞĞŶƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĂĨƐĐŚĞŝĚǀĂŶ
LEVATIO UITVAARTZORG breidt uit, met een uitvaartcentrum in Veghel,
ƵǁĚŝĞƌďĂƌĞ͘
een centrale plek tussen vele kerkdorpen, genaamd ‘Huîs van Troost’.
KŶĚĞƌĚŝƚĚĂŬďŝĞĚƚ>ĞǀĂƟŽƚƌŽŽƐƚĚŽŽƌĞĞŶŚƵŝƐĞůŝũŬĞ͕ǁĂƌŵĞĞŶ
Ook indien u elders
ƚŽĞŐĂŶŬĞůŝũŬĞƐĨĞĞƌ͘/ŶŽŶƐ͚,ƵŠƐǀĂŶdƌŽŽƐƚ͛ŐĞǀĞŶǁĞŵĞŶƐĞŶĚĞƟũĚŽŵ
verzekerd bent.
ĂĨƐĐŚĞŝĚƚĞŶĞŵĞŶǀĂŶŚƵŶĚŝĞƌďĂƌĞ͕ǌŽŶĚĞƌƟũĚƐĚƌƵŬ͘ƌŬĂŶŐĞŬŽǌĞŶ
ǁŽƌĚĞŶǀŽŽƌĞĞŶĚĂŐĚĞĞů͖ŽĐŚƚĞŶĚ͕ŵŝĚĚĂŐŽĨĂǀŽŶĚ͘EĂĚĞĐĞƌĞŵŽŶŝĞŝƐ
ϬϲͲϴϯϱϯϬϳϰϬ
ĞƌŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚǀŽŽƌĞĞŶƐĂŵĞŶǌŝũŶŝŶĂĂů͚ŽŝƌĞ͕͛ŽŶƐŚŽƌĞĐĂŐĞĚĞĞůƚĞ
ϬϲͲϱϭϰϭϵϭϲϳ
ŝŶŚĞƚ,ƵŠƐǀĂŶdƌŽŽƐƚ͕ǁĂƚǀĞƌǌŽƌŐƚǁŽƌĚƚĚŽŽƌĞƚŚƵŝƐ͚ĞZĞŝŐĞƌ͛͘
ŝŶĨŽΛůĞǀĂƟŽͲƵŝƚǀĂĂƌƚǌŽƌŐ͘Ŷů
ǁǁǁ͘ůĞǀĂƟŽͲƵŝƚǀĂĂƌƚǌŽƌŐ͘Ŷů

WELKOM
U bent van harte welkom
op de open dagen in ons
Huîs van Troost, aan het
Prins Willem Allexander
Sportpark 1 te Veghel.
Op zaterdag 10 en zondag
11 juni, tussen 11.00 uur
en 16.00 uur.

Wij staan dag en nacht voor u klaar!
Huîs van Troost
WƌŝŶƐtŝůůĞŵůĞǆĂŶĚĞƌ^ƉŽƌƚƉĂƌŬϭ
ϱϰϲϭy>sĞŐŚĞů
ϬϴϱͲϯϯϬϭϬϬϱ
ǁǁǁ͘ŚƵŝƐǀĂŶƚƌŽŽƐƚ͘Ŷů

en je doet niets om de problemen op te
lossen…integendeel… je maakt ze groter! Ik denk dat je
gerust moeite mag doen om de ander te overtuigen, maar
overtuigen doe je niet met scheldpartijen, maar met
Schreeuwers op sociale media
argumenten. Je onderzoekt bij jezelf of je deze argumenten
Onlangs zijn degenen die Sylvana Simons bedreigden
steekhoudend vindt en je luistert welwillend naar de
veroordeeld. Het is onvoorstelbaar hoe mensen tekeer
argumenten van de ander. Het gaat erom dat je je
kunnen gaan als ze het niet eens zijn met de mening van
interesseert voor de argumenten van de ander. Daarmee is
een ander.
er een mogelijkheid dat jij het met die argumenten eens
Ook al ben ik het niet altijd met Sylvana eens, dan nog vind wordt, of dat de ander het met jouw argumenten eens is.
ik het ronduit schandalig hoe op haar opmerkingen
Dan krijg je begrip, dan heb je elkaar overtuigd.
gereageerd is. Totaal onacceptabel! Iedereen denkt maar dat
men ongebreideld kan beledigen op de sociale media onder
verwijzing naar “recht op vrije meningsuiting”. Maar je
mening uiten kun je respectvol doen, daarvoor hoef je niet
te beledigen. Bovendien zul je meer succes hebben als je je
mening respectvol uit. Men gaat nadenken over de inhoud
van de boodschap (je mening), terwijl men nu alleen maar
agressie (of tenminste negativiteit) oproept. Sommige
mensen schreeuwen onnadenkend mee, anderen beledigen
terug door te zeggen dat degenen die dergelijke dingen
roepen, stom zijn. Precies zoals degenen die op Wilders
stemmen, worden afgeschilderd als domme aso’s. Hiermee
worden tegenstellingen alleen maar aangewakkerd en wordt
de agressie alleen maar groter.
Ik ben zeker geen zedenprediker en ben ook niet heilig,
maar om elkaar zó af te maken via de sociale media vind ik
totaal zinloos. Je wakkert onderlinge haatgevoelens aan,
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Cuba Entertainment terug in Boekel
met "La Fiesta Cubana"
Met livemuziek van de bekende “Eduardo Alfonso y sus
Invitados”, een workshop van Aniel Marrero Lezcano,
en opzwepende en dansbare Cubaanse muziek van DJ
Leslie Glenn. Er zijn deze avond nog tal van andere
verrassingen zoals cocktails etc. Het motto van de avond
zal zijn: LA VIDA ES UN CARNAVAL (het leven is een
feest) De kaartverkoop is begonnen en we zien u graag
op 10 juni a.s. vanaf 20.00 uur in Boekel bij Boekels Ven
aan de Peelstraat in de grote zaal.
Een jaar geleden organiseerde Cuba Entertainment voor de
eerste keer dit evenement in Boekel. Lokale bevolking en
salsapubliek uit heel het land ontmoetten elkaar. Samen
genoten zij van dit feest vol Cubaanse live muziek,
dansshow en overheerlijke cocktails. Het was een succes:
men vroeg letterlijk om meer. Dat gaan we dus doen op 10
juni a.s. bij Boekels Ven. Het is voor jong en oud en het
maakt helemaal niet uit of je kan dansen, genieten doe je
toch met deze warme, zomerse klanken! Speciaal voor
degenen die de basis willen leren, beginnen we met een
dansworkshop. “Learn it the Cuban way” met niemand
minder dan Aniel Marrero Lezcano. Een succesvolle danser
en leraar, afgestudeerd aan het Institute Superior de Arte in
Havana Cuba. Vervolgens kan er geoefend worden op de
muziek van DJ Leslie Glenn en live muziek van "Eduardo
Alfonso y sus invitados". Eduardo heeft reeds zijn sporen
verdiend, zowel in Cuba als ver daar buiten. Hij was
leadzanger van bekende Cubaanse groepen zoals Sensacion
en Jelengue. In Nederland kreeg hij onder meer bekendheid
als zanger van Axioma, Grupo Azul en El Cuartel. Maar
Bibliotheekpunt Zijtaart
daar houdt de veelzijdigheid van deze entertainer niet op.
Dorpshuis 'Het Klooster
openingstijden
Met hem op het podium gaat het dak eraf! LA VIDA ES
dinsdagmiddag
13.45 – 15.15 uur
UN CARNAVAL (het leven is een feest)!! Nos vemos!
dinsdagavond
18.00 – 19.00 uur
Kaarten voor deze geweldige happening kosten € 8,50 en
donderdagavond
18.00 – 19.00 uur
zijn verkrijgbaar via Boekels Ven aan de Peelstraat 28 te
Boekel, via de Social Media kanalen van Cuba
Zorg en Welzijn Zijtaart
Entertainment of tel (06) 439 089 33. We zien u graag op
Contact: Lenie v.Sleuwen 0413-352294/06-46595916
10 juni a.s. in Boekel, aanvang: 20.00 uur.
Alda v Eert-Gloudemans 06-20978507
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Wij vieren ons

25 jarig jubileum
,ŝĞƌďŝũŶŽĚŝŐĞŶǁŝũƵǀĂŶŚĂƌƚĞƵŝƚǀŽŽƌŽŶǌĞƌĞĐĞƉƟĞŽƉ
zzaterdag 27 mei 2017. Vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur bent u
ǀĂŶŚĂƌƚĞǁĞůŬŽŵŝŶŽŶǌĞĮĞƚƐĞŶǌĂĂŬ͘
Een hapje
hap en drankje staan voor u klaar.

Wij zien u graag!
Mirjan en
e Peter

25
jaar

De Fietsenwinkel Zijtaart
Ceciliastraat 1
5465 RZ Zijtaart

T. 0413 – 352203
info@deﬁetsenwinkelzijtaart.nl
deﬁetsenwinkelzijtaart.nl

Openingstijden:
Maandag Gesloten
Di t/m vr 13:00 - 21:00 uur
Zaterdag 09:00 - 17:00 uur
Zondag
Gesloten

Proﬁ
t
van eer
onze
jubil
eum
actie
s

tijdens de actieweken
van dinsdag 16 mei t/m
zaterdag 17 juni 2017
ATTENTIE
op zaterdag 27 mei vieren wij
ons jubileum, in verband
festiviteiten rond ons pand kan er
enige verkeershinder zijn,
graag hiervoor uw begrip

