Nieuws van Poedelpret
Ed Diebels is de nieuwe voorzitter van biljartvereniging Poedelpret. Tijdens de algemene
ledenvergadering van dinsdag 17 juni j.l. is Marcel Adriaans als voorzitter afgetreden. Ed
zat al een jaar in het bestuur en heeft de plaats van Marcel ingenomen. Als nieuw
bestuurslid werd Ruud Cissen gekozen.
Het komende seizoen bestaat biljartvereniging Poedelpret 40 jaar en dat houdt in dat in
maart weer het jubileumtoernooi met teams zal plaatsvinden.
Natuurlijk zullen ook de Zijtaartse biljartkampioenschappen worden georganiseerd. Evenals
andere jaren proberen we tijdens dit toernooi ook de jeugdkampioenschappen voor spelers
van 10 t/m 14 jaar te houden (minimaal hebben we hiervoor 4 deelnemers nodig). Heb je
zin om hieraan mee te doen, maar kun je nog niet biljarten, neem dan contact op met
Poedelpret, de kans is groot dat we je kunnen helpen.
Poedelpret speelt op dit moment met 21 leden een onderlinge competitie. Deze wordt op
dinsdag- en vrijdagavond gespeeld in café Kleijngeld. Nieuwe leden die hieraan willen
deelnemen zijn van harte welkom. Kom op een van deze avonden eens kennis maken met
onze vereniging. De onderlinge competitie start weer op 26 augustus.
In de afgelopen weken heeft de jaarlijkse ontmoeting Poedelpret-De Zwijntjes
plaatsgevonden. Voor de mensen die er niet bij waren op de speelavonden, de eerste
ontmoeting was op vrijdag 30 mei en werd 53-42 in het voordeel van Poedelpret. De return
was op vrijdag 20 juni en werd 53-41 in het voordeel van Poedelpret.
Contactpersoon biljartvereniging Poedelpret is Martien Verbruggen, tel. (06) 543 788 32,
email: m.verbruggenzijtaart@ziggo.nl.

KERKBERICHTEN
Zondag: 6 juli 9.30 u. Woord- en Communieviering (Vivace)
Wij gedenken:
Overl.oud. Brugmans-Kanters; Jrgt. Harrie Raaijmakers en overl.fam.leden; Overl.oud.
Jonkers-van Asseldonk en overl.familie; Johan Versantvoort en zoon Riny.
Overleden:
Margaret van Boxmeer-van Rooij in de leeftijd van 44 jaar.

Belangrijke Telefoonnummers:
Kerkberichten C.v. Helvoirt
(0413) 36 58 61
Huisartsenpost:
Avond, nacht en het weekend 0900-8860
Centraal Alarm nummer
112
Politie/Brandweer/Ambulance spoed 1 1 2
Politie
direct
0900 8844
Danielle Michiels Wijkagent Eerde Zijtaart 0900 8844

Brandweer direct
Ambulance direct
Stadhuis Veghel
Gem. Veghel Storingsnummer
Basisschool "Edith Stein"
Tennispark Zijtaart
Dorpshuis Zijtaart
De Vonders (VOW)
Meldpunt Thuiszorg
Vivaan, Ouderenwerk
Aanzet maatschappelijk werk

(073) 612 31 23
(0412) 63 15 15
14 - 0413
14 - 0413
(0413) 36 51 68
(0413) 76 90 25
(0413) 36 66 79
(0413) 35 03 77
0900-8803
(0413) 36 73 09
(0413) 36 69 86
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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 tel. (0413) 30 09 50.

Verslag eigen vergadering Dorpsraad
d.d. 18 juni.
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raadsleden hieraan te houden en daarvoor regelmatig met
hen in gesprek te gaan, wat ook wederzijds akkoord is
bevonden.
Nog dit jaar zal de kruising Hoolstraat/Erpseteeg met de
Zondveldstraat worden aangepakt. Zoals het er nu naar
uitziet, komt er een knik in de Erpseteeg, daar dit in de
Hoolstraat niet mogelijk is. Dat betekent dat het beeld van
de kruising verdwijnt en dat daarmee op afstand al te zien is
dat men bij een splitsing komt, waardoor de snelheid van de
weggebruiker automatisch afneemt.
Werkzaamheden in de Pastoor Clercxstraat:
Van 7 tot 15 juli a.s. wordt er nieuw asfalt aangebracht op
het gedeelte vanaf de kerk tot aan de bocht met de
Reibroekstraat. In een vervolg daarop wordt het asfalt
verwijderd op het gedeelte vanaf de kerk tot aan de
nieuwbouw van de seniorenwoningen en wordt dit deel
voorzien van gebakken klinkers; dit als aansluiting op de
verharding van het pleintje. Deze werkzaamheden zullen
mogelijk aansluitend worden uitgevoerd, maar de kans is
aanwezig dat die pas na de zomervakantie in gang worden
gezet.

In onze laatste vergadering van 18 juni jl. hebben we de
actuele informatie N279 onder de aandacht gebracht.
Kenmerkend in deze actuele stand van zaken is dat de Ruit
rond Eindhoven allerlei barsten gaat oplopen. De nieuwe
colleges van Eindhoven en Helmond haken af; Laarbeek
heeft altijd de noodzaak zeer in twijfel getrokken, in Son en
Breugel leeft dit ook al enige tijd, Gemert-Bakel heeft forse Dorpsraad Zijtaart
bedenkingen en de motie in de Tweede Kamer vorig jaar
heeft dit deze ommekeer ondersteund.
Dat de provincie, met name bestuurder Van Heugten, nog
steeds een grote voorstander blijft van de omleiding van de
N279 o.a. nabij Veghel is onlangs duidelijk gebleken in een
aantal pagina’s afgedrukt in de Stadskrant Veghel van 11
juni jl. in vervolg op het uitgebreide artikel in het Brabants
Dagblad van 3 juni 2014. Heel nadrukkelijk is in beide
berichtgevingen het standpunt van het gemeentebestuur van
Veghel opgenomen; letterlijk staat er: “Veghel blijft bij
omleiding N279”.
Dit heeft ons genoodzaakt om op korte termijn een gesprek
aan te gaan met het nieuwe college, in ieder geval minstens
met de verantwoordelijke wethouder Jan Gooijaarts. Wij
willen daarin ons standpunt opnieuw aangeven, dat Zijtaart
absoluut geen vierbaans-autoweg vlak langs het dorp
accepteert. De gevolgen voor de natuurlijke omgeving en
open ruimten zijn onvergeeflijk groot; de aantasting heeft
een grote nadelige invloed op de leefomgeving van Zijtaart.
We willen niet meer meedenken in oplossingen voor zo’n
traject. We willen het gemeentebestuur nogmaals wijzen op
de alternatieven die bekend zijn en op het gebruik maken
van de huidige infrastructuur.
In onze bijeenkomst hebben we uitgebreid gesproken met
de nieuwe raadsleden uit Zijtaart (Marja v.d. Heijden,
Peggy van Sleuwen en Erik de Vries) door met hen drie
onderwerpen aan de orde te stellen:
-de dreiging van de ombuiging N279, de ontwikkeling van
Foodpark De Kempkens en een aantal verkeerssituaties in
en rondom ons dorp. Er is de toezegging gedaan, dat elk
raadslid voor de belangen van Zijtaart op zal komen
ondanks dat standpunten van de eigen partij ook
meegenomen moeten worden. De nabije toekomstige
ontwikkelingen (bedreigingen) noodzaken ons om de
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KBO
AGENDA
Maandag 7 juli 13.30 uur: Fietsen
Dinsdag 8 juli 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 8 juli 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 8 juli 13.00 uur: Vrij biljarten
Woensdag 9 juli 13.30 uur: Kienen
Donderdag 10 juli 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 10 juli 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 10 juli 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 10 juli 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 11 juli 13.30 uur: Bridgen

ZOMERPROGRAMMA KBO ZIJTAART
Het programma ziet er als volgt uit:
Op maandagmiddag t/m september fietsen, vertrek bij de
kerk om 13.30 uur.
Op donderdagmorgen wandelen, vertrek om 09.00 uur bij
het Dorpshuis.
Op woensdag 30 juli kegelen in de Vresselse Hut van 14.00
- 16.00 uur.
Op woensdag 6 augustus dagfietstocht.
Op woensdag 13 augustus beugelen in Olland van 14.00 16.00 uur.
Deelname aan bovenstaande activiteiten is gratis voor onze
leden en u hoeft zich niet van tevoren aan te melden.

2 juli – 9 juli 2014

pagina 3 - 6

Op woensdag 27 augustus dagreis.
Verder wijzen wij u erop dat het Dorpshuis is gesloten van
14 juli t/m 24 augustus.
Alleen op dinsdag-en donderdagmiddag is het Dorpshuis
dankzij vrijwilligers open. U kunt dan terecht voor een
kopje koffie, misschien een kaartje leggen of een potje
biljarten.

KAARTEN
Uitslagen van de kaartmiddag op donderdag 26 juni 2014:
Rikken:
1.Jan v.Zutphen
101 pnt.
2.Tiny v.Kasteren
70 pnt.
3.Jan v.Uden
61 pnt.
Poedelprijs: Martien v.Zutphen
-73 pnt.
Loterij:
Piet v.d.Hurk
Uitslagen van de kaartmiddag op maandag 30 juni 2014:
Jokeren:
Jaantje v.d.Burgt
162 pnt.
Rikken:
1.Bert Vissers
81 pnt
2.Anny Vissers
74 pnt.
Poedelprijs: Mieke v.Boxmeer.
Loterij:
Karel Bekkers

Bridge KBO 27 junu 2014
Lijn A
1
2
3
(4)
(4)
6
7
8
9
10
11
12

Cees v. Hout & Riet v. Hout
Harrie Lucius & Nelleke Stolk
Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk
Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
Bert Kanters & Diny Kanters
Bert v. Helvoort & Piet v Schaijk
Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk

60,00
57,92
55,83
54,58
54,58
51,67
46,67
45,00
44,58
43,75
42,92
42,50

Lijn B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 59,38
Piet Thijssens & Riek Rijkers
55,73
Mies v.d. Burgt & Jo v.d. Burgt
54,38
Toon v. Creij & Wim v. Os
54,17
Tonny Rijkers & Pieta Verbakel
52,60
Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken 51,88
Ad Koevoets & Riet Koevoets
51,04
Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
43,75
Marietje v.d. Horst & Adriaan v.d. Tillart 42,50
José van Kempen & Fien Rooijakkers
41,25
Harry v Boxmeer & Fien v. Boxmeer
38,75

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagmiddag

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
13.15 – 14.30 uur
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SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Heren: zondag 6 juli, Turfroute, pauze in Helenaveen, 90
km, vertrek 8.30 uur.
Dames: zondag 6 juli, Turfroute, pauze in Grientsveen, 80
km, vertrek 8.30 uur.

Zijtaartse Jeugdnatuurvereniging:
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Afscheid van José Wassenberg
Na 41 jaar Bs Edith Stein, heeft juf José besloten om haar
onderwijsloopbaan te beëindigen.
Eenenveertig jaar, vele ouders van onze school hebben
vroeger nog bij haar in de klas gezeten. Sommige huidige
collega’s waren niet eens geboren toen juf José haar
onderwijsloopbaan begon!
Meer dan 1000 kinderen hebben van haar les gekregen.
Dat is pas (Zijtaartse) geschiedenis schrijven!
Dat kunnen we natuurlijk niet zomaar stilletjes voorbij laten
gaan. Op donderdag 10 juli is er een receptie van

16.30 tot 18.00 in de kapel van Bs Edith Stein.

Slootonderzoek

U bent hierbij van harte uitgenodigd.

Met vriendelijke groet,
Er zijn ontzettend veel mooie natuurgebieden waar allemaal Mariette van der Pas
verschillende planten en dieren te vinden zijn. Zondag 6
Directeur
juli trekken we er ook weer op uit om van de natuur te
Bs Edith Stein
genieten, maar dit keer gaan we bekijken welke planten en
dieren er allemaal onder water leven.

Jumbomuziekfestival voor Majoretten
uit Uden en Zijtaart

Dit kan op heel veel plaatsen, dus houden we het dicht bij
huis. We gaan namelijk naar de sloot naast het kanaal voor
een slootonderzoek. We vertrekken om 10:00 uur met de
fiets vanaf het Klooster. Zorg dat je op tijd bent!
Omdat dit de laatste keer is dat we er opuit trekken voor de
vakantie, hebben we een extraatje als afsluiting.
We wensen we iedereen een fijne vakantie toe en tot de
volgende keer op 31 augustus bij de insectenwandeling.

Op zaterdag 5 juli hebben de majoretten die aangesloten
zijn bij de Muziekkring Veghel een leuke, gezellige en
leerzame dag in het Dorpshuis te Zijtaart. Majoretten van
de Wiebert uit Uden en St.Cecilia uit Zijtaart zullen per
leeftijdscategorie ingedeeld worden en drie afwisselende
workshops volgen.
Dit jaar staan de volgende workshops op het programma:
- Creatieve workshop verzorgd door Yvonne van Ingen
- Aero Comb verzorgd door Exercise 4 you
- Twirlworkshop verzorgd door Jolanda Hoefnagels
Het programma duurt voor de deelnemers van 9.30 tot
13.30 uur.
Van 14.00 tot 15.00 uur zijn er demonstraties van shows.
U bent van harte welkom om tijdens de demonstraties te
komen kijken. Diverse teams, solisten en duo’s laten hun
eigen show zien en uiteraard kunt u zien wat we die dag
geleerd hebben.
Vanaf 13.45 uur is het Dorpshuis geopend voor publiek.
De entree is gratis.
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Een BBQ voor de wedstrijd
Nederland – Costa Rica?
Plannen om voor de wedstrijd van aanstaande zaterdag 5
juli Nederland – Costa Rica te BBQ’en bestel dan nu nog
Uitnodiging voor
een lekker Biologisch BBQ pakket via VOW.
Bestellen via bbqpakketvow@hotmail.com of neem
KINDERPOPCONCERT
contact op met John de
op maandag 7 juli 18.30 uur
Wit, tel. (06) 101 842 65.
Voor alle kinderen uit Zijtaart organiseert fanfare St.
Vermeldt hoeveel
Cecilia in samenwerking met de basisschool een
pakketten u wilt en
kinderpopconcert.
wanneer u de pakketten
Tijdens het kinderpopconcert kunnen alle kinderen gezellig
zou willen hebben,
meezingen en dansen op bekende nummers als Hokie
daarnaast het adres en telefoonnummer
Pokie, het Vliegerlied, ik heb een tante uit Marokko en
(bij voorkeur mobiel). We komen het pakket dan na
Theo, Theo. De liedjes worden begeleid door het
afspraak bij u thuis afleveren.
opleidingsorkest van fanfare St. Cecilia en meegezongen
Mocht u de vakantie
door Loes Goossens, docent van MiK.
willen starten met een
De kinderen van groep 1, 2 en 3 hebben de liedjes van het
lekkere BBQ dan is dit
kinderpopconcert op school al flink geoefend. Zij gaan de
natuurlijk een mooie
liedjes uit volle borst meezingen. Natuurlijk zijn ook alle
aanbieding.
andere kinderen uit Zijtaart van harte welkom om gezellig
Pakketen zijn tot 26 juli
mee te komen zingen. Het belooft een swingende en
te verkrijgen.
gezellige afsluiting van het seizoen te worden.
Dus geniet nog even van deze mooie, lekkere voor u en
Het kinderpopconcert is op maandag 7 juli om 18.30 uur bij fantastische aanbieding voor VOW.
goed weer op de patio van Het Dorpshuis en anders in de
kapel van de basisschool.

Wel duizend vragen bij een echtscheiding van uw
kind.
Als uw zoon of dochter aankondigt te gaan scheiden,
zult u over het algemeen daar niet blij mee zijn.
Soms zag u het al aankomen, had u al lang uw
twijfels over hun relatie, soms is het een enorme
klap. U vraagt zich misschien af: waarom??? En
misschien vertellen zij het u. Of ze geven een reden
die voor u niet afdoende is, waarvan u denkt: daar ga
je toch niet voor scheiden?! Wat de reden ook is, het
is altijd handig om te weten hoe u met deze
mededeling om moet gaan. Gaat u direct en volledig
achter uw kind staan? Of bent u vooral bang voor de
gevolgen voor uzelf? (Wat zal de omgeving zeggen?
Zal ik mijn kleinkinderen nog vaak te zien krijgen?).
Of neemt u uw kind kwalijk dat hij/zij niet meer
moeite gedaan heeft om de relatie in stand te
houden. Of is er opluchting omdat met die partner
niet te leven viel?
Er kan van alles gebeuren na zo’n mededeling:
• het paar gaat in relatietherapie en de relatie
gaat weer gewoon door (heeft u zich
negatief uitgelaten over de partner dan
wordt het lastig om deze weer in uw armen
te sluiten)
• het paar gaat scheiden in redelijke harmonie
• het paar gaat scheiden met conflicten en
iedereen in de omgeving bemoeit zich ermee
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het paar gaat scheiden met
conflicten maar de omgeving
houdt zich afzijdig

En hoe stelt de familie van de ex-partner
zich op naar u, naar uw kind, naar uw
kleinkinderen? Had u altijd een goede
band of juist niet? Mogelijk verandert dit
na een scheiding, soms ook niet. Heeft
de partner van uw kind misschien al
weer een nieuwe relatie? Is men
onredelijk aan de andere kant? Is uw
kind misschien volledig overstuur
waardoor u zich geroepen voelt om uw
hulp aan te bieden? En wordt dit
gewaardeerd? Hoe praat u met de
kleinkinderen over de scheiding? En met
uw andere kinderen? Wat doet u als een
van de kinderen partij trekt voor de ex
van uw kind? Duizenden vragen, waarbij
in iedere situatie anders gehandeld moet worden. Na de
vakantie ga ik hierover een bijeenkomst organiseren.

middelbare scholen te realiseren.
Teken ook en help levens redden!
www.hartstichting.nl/petitie of steun deze actie via de
website van Veghel HartSave.

Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2,
5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Gezelligheid op Keldonkse
Jaarmarkt/Vlooienmarkt
Snuffelen naar dat ene koopje van de dag. Een mooi (oud)

boek, dat leuke kinderfietsje of een mooi kastje om op te
Op dinsdag 1 juli a.s. wordt een gehele nieuwe website van knappen. Het is allemaal op de Keldonkse
jaarmarkt/vlooienmarkt te vinden. Behalve het snuffelen is
Veghel HartSave www.veghelhartsave.nl gepresenteerd.
Belangrijke informatie m.b.t. de hulpverlening en het nut en er ook een braderie. Al 34 jaar zorgt de judoclub "De
Jigoro's" voor een sfeervolle gezellige dag.Voor de
doel van de reanimatie en de AED is te vinden op de
muziekliefhebber geeft Bende-Bè-de-Band om 10.30 uur
website.
de
aftrap. Daarna zullen nog verschillende bands uit de
Petitie
regio
voor u optreden: Kortom een gezellige dag met veel
Elke week worden 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis
muziek,
groot terras, een bierschuif en mooi weer!!! U kunt
getroffen door een hartstilstand. Door binnen de eerste 6
weer
volop
genieten. Voor de kinderen (gratis entree) zijn
minuten de juiste hulp te bieden, vergroot de
er
op
de
markt
ook diverse activiteiten en attracties.
overlevingskans van het slachtoffer aanzienlijk. Daarom is
De jaarmarkt is zondag 6 juli van 10.00 uur tot 16.00 uur,
het heel belangrijk dat zoveel mogelijk mensen – jong en
de
entree is € 1,50, kinderen t/m 12 jaar gratis.
oud- kunnen reanimeren en defibrilleren. De Hartstichting
Kom
eens kijken of ook voor u dat ene koopje er is.
is daarom een petitie gestart om reanimatieonderwijs op

Veghel Hartsave presenteert nieuwe website

SUMMER BYTZ
Wanneer:
Waar:

Vrijdag 18 juli
VOW

Hoe laat:
Entree:

20.00 – 23.00 uur
€ 2,00

Zin in een gezellig avondje van BYTZ ter afsluiting van dit seizoen? Lekker actief bezig zijn door een potje voetbal,
darten, biljarten, airhockey, flipperen, skeeleren (zelf skeelers meebrengen) of dergelijke? Of juist lekker relaxen?
Kom dan vrijdag 18 juli naar Summer BYTZ. We houden deze avond bij VOW. Daar zullen we dan de barbecue
aansteken en daaromheen activiteiten ondernemen. Naar ieders wens in te vullen. Je vrienden en vriendinnen zijn
uiteraard ook van harte welkom. Dus kom gezellig naar deze avond! Hopelijk tot dan.

Let op: Deze BYTZ-avond is verzet van vrijdag 11 juli naar vrijdag 18 juli!
In verband met de zomervakantie zal er in augustus geen activiteit plaatsvinden.
In september starten we met het nieuwe seizoen.
Hopelijk zien we dan iedereen weer terug.
Organisatie BYTZ
(werkgroep EGZ)

