Dienstenveiling 2014 Zijtaart
Fanfare St. Cecilia | C.V. De Reigers
Voor velen van jullie staat de zomervakantie weer voor de deur. Koffers pakken en nog van
alles regelen om dan enkele weken te gaan genieten van zon en zee in het zuiden of juist
lekker luieren in ons eigen land. In ieder geval het moment om je accu weer op te laden en
plannen maken voor de komende tijd.
16 november a.s. is in ieder geval zo’n dag die niet vergeten mag worden want, dan vindt
de 5e editie plaats van de Zijtaartse Dienstenveiling. We hebben hiervoor inmiddels al hele
mooie diensten mogen ontvangen.
Moet je tuin een grote opknapbeurt of wat groter of dieper gemaakt worden denk dan alvast
aan de diensten van Carlo van Kessel.
Heb je binnenkort wat te vieren en zoek je nog een dj, licht en geluid, een stemmingmaker
of een gezellige barvrouw en ervaren babysitters dan zul je zeker een bod uitbrengen op
Mieke Maas,NLG, Robbie & Williams en Patrick van de Elzen.
Zoek je tijdens je verbouwing zelf niet te kruien of te werken denk dan tijdens het bieden
aan Chris Verhoeven, Marcel van Zutphen en Mari van Nunen.
Ben je benieuwd wat onze nieuwe prins aan gaat bieden, een kistje champignons, rekje
eieren, 4 uur timmeren of stukadoren of geheel iets anders; houd dan de komende tijd de
ontwikkelingen van de Dienstenveiling 2014 goed in de gaten.
Heb je zelf iets om aan te bieden of vragen neem dan contact op via:
dienstenveilingzijtaart@outlook.com

KERKBERICHTEN
Zondag: 20 juli 9.30 u. Pater J.Wouters (Samenzang)
Wij gedenken: Overl.oud. J. van Lankvelt-van der Linden, zoon Harrie en dochter Bertha;
Overl.oud. Coppens-van Bakel en Frans; Overl.oud. Johan en Drika van Berkel-van der
Steen; Overl.oud. van Asseldonk-van den Nieuwenhuizen en Theo en Jan; Jrgt. Marietje
van Hoof-van Asseldonk; Ties en Mien Habraken- eenders (nms.Kath.Bond van Ouderen);

Overleden: Jans van Eert-Zomers in de leeftijd van 93 jaar
Mededeling: Zaterdag 30 augustus wordt weer de jaarlijkse bedevaart voor Veghel e.o.
naar Kevelaer gehouden. De kosten zijn: volwassenen € 18,00 en kinderen € 10,00.
Dit jaar zal ons Parochieel Gemengd Koor uit Zijtaart de H.Mis en
het Sluitingslof verzorgen. Een geldig paspoort of identiteitskaart
is vereist. Men kan zich hiervoor voor 15 augustus opgeven bij
Christien van Helvoirt,Ceciliastraat 6, tel.nr. (0413) 36 58 61.

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

(073) 612 31 23
(0412) 63 15 15
14 - 0413
14 - 0413
(0413) 36 51 68
(0413) 76 90 25
(0413) 36 66 79
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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.
Te Koop: 2 stuks Autobahnvignet Zwitserland voor €
20,00 per stuk, Frits Dortmans Hoolstraat 3
Verloren een fietstas met twee regenbroeken en een paar
schoenen, gaarne afgeven bij Raaijmakers Drukwerk

Bericht van de redactie
In de vakantie zal Dorpsnieuws Zijtaarts Belang niet
verschijnen in week 31 (week van 28 juli) en week 33
(week van 11 augustus).
Lever kopij daarom tijdig aan.

SUMMER BYTZ
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Entree:

Vrijdag 18 juli
20.00 – 23.00 uur
VOW
€ 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)

PowerHorseCompetition Heeswijk 19 en 20 juli
Programma zaterdag 09.00 uur aangespannen dressuur12.00 uur-afstandsrit-14.00 uur marathon
Zondag 09.00 uur vaardigheid en trekpaardproeven 13.00
uur spiegelparcours of kies uw punten 16.00 uur slotshow
met authentieke rijtuigen
locatie: Gouverneursweg nabij kasteel Heeswijk

Gratis toegang
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Rini Kerstens met IVN verhalen in de
Natuurtuin
Bezoekers van Natuurtuin ‘t Bundertje op donderdag 17 juli
kunnen tijdens een ommetje in de tuinen genieten van
natuurverhalen van Rini Kerstens. Van 14.30-16.30 uur,
tijdens de wekelijkse open middag, is eenieder welkom mee
te wandelen door de kruidentuin, de moestuin en langs de
bloemenweide. Alles dat onderweg te zien is – kruid,
onkruid of gevleugelde bloemenbezoeker – kan onderwerp
van gesprek worden.
Natuurvereniging IVN-Veghel organiseert deze middag
speciaal voor bezoekers van de open middag. De natuurtuin
is een mooie bestemming voor een fietstocht of wandeling
in de wijk; ook voor rolstoelen is de tuin toegankelijk. De
gastvrouwen van de natuurtuin zorgen voor een kopje
koffie of (kruiden)thee; de middag is vrij toegankelijk.
Bezoekersadres Natuurtuin ’t Bundertje: Patrijsdonk 53a,
Veghel. Voor meer informatie: www.ivn-veghel.nl.
secretariaat@ivn-veghel.nl. Natuurtuin ’t Bundertje, tel.
(0413) 34 39 82 (dinsdag en woensdag).
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KBO
AGENDA
Maandag 21 juli 13.30 uur: Fietsen
Dinsdag 22 juli 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 24 juli 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 12.00 uur: Eetpunt
KBO Zomerprogramma
Woensdag 30 juli 14.00-16.00u: Kegelen in Vresselse Hut
Woensdag 6 augustus 10.00 uur: Dagfietstocht zelf zorgen
voor lunchpakket.
Woensdag 13 augustus 14.00-16.00 uur: Beugelen in
Olland
KAARTEN
Uitslagen van de kaartmiddag op donderdag 10 juli 2014:
Jokeren:
Mientje Raaijmakers
198 pnt.
Rikken:
1.Tiny v.Zutphen
78 pnt
2.Jan v.Zutphen
70 pnt.
3. Tiny v.Kasteren
61 pnt.
Poedelprijs:
Anny Vissers
- 66 pnt.
Loterij:
Ciska Coppens
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(5) Harrie Lucius & Nelleke Stolk
(5) Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
8
Mien Verhoeven & Jan Rijkers
9
Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
10
Toon v. Creij & Wim v. Os
Lijn B
1
Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk
2
Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
3
Ad Koevoets & Riet Koevoets
4
Mies v.d. Burgt & Jo v.d. Burgt
5
Marietje v.d. Wijgert & Tonny Rijkers
6
José van Kempen & Fien Rooijakkers
7
Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
8
Fien v. Boxmeer & Adriaan v.d. Tillart
9
Harry v Boxmeer & Tonn Verbruggen

50,00
50,00
46,35
44,27
42,71
68,33
57,50
54,86
54,17
51,39
49,31
45,83
35,00
32,50

ZBC 8 juli 2014
Lijn A
1
Bert Kanters & Diny Kanters
59,38
2
Ad Koevoets & Riet Koevoets
59,03
3
Jan Rijkers & Toos v. Berlo
56,25
4
Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 54,86
5
Jo Verhoeven & Fien Rooijakkers
53,82
6
Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
53,75
(7) Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
50,69
BILJARTEN
(7) Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
50,69
Uitslagen van de vriendschappelijke wedstrijd op woensdag 9
Clasien Nolle & Trudy Smulders
49,17
9 juli in Eerde:
10
Anneke Jans & Maria Pepers
47,92
Peter Verkuijlen
63 71 – Cor v.Zutphen
66 34
11
Joke Petit & Maria Rijken
46,53
Henk v.d.Burgt
40 41 – Wim v.d.Sanden
49 35
12
Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
44,58
Peter Gevers
36 36 – Frans v.Leuken
37 46
13
Anny v.d. Hurk & Mien Vissers
40,42
Paul v.d.Berk
35 42 – Frans v.Leuken
37 44
14
Mien Vermeulen & Mieke Toebast
38,75
Jan Vermeulen
33 11 – Chris v.Helvoirt
24 22
15
Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
38,33
Rien v.d.Pas
32 16 – Jos Claassen
22 17
Willy v.Houtum
29 22 – Cor Coppens
20 37
KBO 11 juli 2014
Johan v.d.Tillaart
24 28 – Jan v.d.Oever
17 19
Lijn A
Theo Vissers
23 11 – Jan v.Uden
18 21
1
Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
67,50
Toon Verhoeven
21 6 – Jan Rijkers
18 9
2
Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
55,83
De return wedstrijd is op donderdag 24 juli in het Klooster. 3
Piet Thijssens & Riek Rijkers
53,75
(4) Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
51,67
BRIDGEN
(4) Cees v. Hout & Riet v. Hout
51,67
KBO 4 juli 2014
6
Mien Verhoeven & Mien Vissers
50,83
Lijn A
7
Toon v. Creij & Wim v. Os
50,42
1
Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
59,38
8
Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
49,58
2
Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
53,65
9
Bert Kanters & Bert v. Helvoort
48,33
3
Piet Thijssens & Riek Rijkers
52,08
10
Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
45,83
4
Bert v. Helvoort & Bert Kanters
51,56
11
Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt 43,33
(5) Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
50,00
12
Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk
31,25
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(6)
(6)
8
9
10
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Mien vd Crommenacker & Maria Rijken
Ad Koevoets & Riet Koevoets
Harrie vd Wijgert & Marietje vd Wijgert
Harry v Boxmeer & Fien v. Boxmeer
Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart
Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt

Piet v. Schayk & Marietje v.d. Horst
Tonny Rijkers & Pieta Verbakel
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62,50
58,85
56,25
54,17
48,44
46,88
46,88
44,27
42,71
39,06

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Heren: zondag 20 juli, Loons Vlak, pauze in Museum Best,
90 km, vertrek 8.30 uur.
Dames: zondag 20 juli, Loons Vlak, pauze in Museum
Best, 80 km, vertrek 8.30 uur.

Hallo allemaal!
Zaterdag 30 augustus starten we het
nieuwe seizoen met de open(ings)dag!
Deze is voor zowel leden als nietleden toegankelijk, dus schrijf deze
datum in je agenda!
Ook is de clubindeling voor volgend jaar bekend. Deze is
net iets anders dan wat op de brief stond die uitgedeeld is
tijdens de club, dus controleer even goed of er in jouw
geval iets gewijzigd is. De eerste clubavonden starten in de
week van 1 september.
Groep

Schoolgroep

Minioren

4 jaar t/m groep 3

Maxioren 1 & 2

Groep 4 en 5

Maxioren 3

Groep 6

Junioren

Groep 7, 8 en 1e klas

Mocht Jong Nederland je leuk lijken, dan kun je altijd
vrijblijvend een avond proefdraaien. Aanmeldingen
ontvangen wij graag voor 1 september onder vermelding
van: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer(s)
ouder(s), zwemdiploma’s, BSN-nummer en eventuele
bijzonderheden (denk aan
Clubavond
Tijden
allergieën etc.).
Voor aanmeldingen, afmeldingen,
Dinsdag
18:00 – 19:30 uur
proefdraaien en andere vragen
en/of opmerkingen kun je contact
Donderdag
18:30 – 20:00 uur
opnemen met onze secretaris:
Nena van den Oever, tel. 06 510
Donderdag
18.30 – 20.00 uur
652 85 of
info@jongnederlandzijtaart.nl.
Vrijdag
18:30 – 20:00 uur

Senioren

2e klas en ouder

Dinsdag

19.00 – 20.30 uur

Tot volgend seizoen!
Groetjes, Jong Nederland Zijtaart
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8-daagse busreis naar Lourdes
van 2-9 september
Tijdens deze indrukwekkende reis maakt u uitgebreid
kennis met dit bekende bedevaartsoord in Zuid-Frankrijk.
Ook gaan we naar de Pyreneeën en naar Rocamadour. Op
zowel de heen- als op de terugreis maken we een
overnachting in het centrum van Frankrijk. In Lourdes
verblijven we 5 nachten in hotel Florida, gelegen op ca.
200m. van de Heiligdommen. Vertrekplaats is Veghel.
Prijs € 845,00 per persoon
Inbegrepen:
• Reis per luxe (30-persoons) touringcar
• Overnachtingen in goed gelegen hotels.
• Alle maaltijden, dus volpension. Te beginnen met
een ontbijtbuffet en we sluiten onze reis af met een
afscheidsdiner
• Alle excursies zijn inbegrepen.
• Alle drankjes in de bus zijn gratis
• Reis- en annuleringsverzekering.
• Reisleiding
Hebt U interesse voor deze reis, dan
kunt u contact opnemen met:
Jeanne Verhagen- van der Aa
Statenweg 13, 5427 HB Boekel
Tel. 06-220 125 34, of (0492) 32 32 56.
www.opreismetjeanne.nl
info@opreismetjeanne.nl

Interpunctie
Papa laat alles op zijn beloop (over stiefgezinnen)
Marieke leerde John kennen op een feestje. Ze gingen vrij
snel samen wonen. Het bleek dat John al een eerdere relatie
had gehad, waaruit twee kinderen waren geboren. John had
geen contact met de kinderen toen Marieke hem leerde
kennen. Marieke stimuleerde hem contact op te nemen met
zijn ex-vrouw en zo het contact met zijn kinderen te
herstellen. De kinderen waren 5 en 7 jaar en
waren blij eindelijk ook papa weer eens te
zien. De jongste kende hem amper. Zijn exvrouw was blij dat hij contact met hen
zocht. Eén keer per 14 dagen kwamen de
kinderen in de weekends logeren in het
kleine huisje van Marieke. Er was geen
ruimte voor een eigen kamer, ze moest haar
kleding telkens aan de kant schuiven, de
strijkwas opzij zodat de kinderen in bed
konden. In de weekends dat de kinderen er
waren liet John alles op zijn beloop.
Marieke hielp de kinderen met aan- en
uitkleden, deed spelletjes en verzon
activiteiten voor dat weekend. John zat
vooral op zijn iPad te spelen. Ze voelde
zich echt “stiefmoeder” want uiteindelijk
deed zij alles met de kinderen wat er moest
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gebeuren en papa deed niks. Marieke begon steeds meer op
te zien tegen de weekends met de kids en gaf aan dat ze het
volgende weekend met een vriendin op stap zou gaan. Het
huis was te klein. Ze kon hem toch niet alleen laten met de
kinderen. Ze besefte dat hij niet echt voor zijn kinderen
koos. Zij had destijds gekozen voor zijn kinderen, niet hij.
Het weekend dat zij wegging met haar vriendin, belde hij
zijn ex-vrouw op. Hij kon de kinderen dit weekend niet
ophalen. Hij had het te druk, had hij gezegd. Toen Marieke
terugkwam en hoorde dat de kinderen dit weekend niet
geweest waren, wist zij genoeg. Met deze man wilde zij
geen kinderen. Hij zou geen vinger uitsteken als zij ooit
samen kinderen zouden krijgen. Het duurde niet lang meer
tot Marieke de relatie verbrak. De kinderen zagen papa niet
meer.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Wie wil er nog een BBQ
pakket bestellen?
Plannen om in de zomerperiode te
BBQ’en, bestel dan nu nog een lekker
Biologisch BBQ pakket via VOW.
Bestellen via bbqpakketvow@hotmail.com of neem contact
op met John de Wit, tel. 06 101 842 65.
Graag vermelden hoeveel pakketten u
wilt en wanneer u de pakketten zou
willen hebben, daarnaast het adres en
telefoonnummer, bij voorkeur mobiel.
We komen het pakket dan na afspraak bij
u thuis
afleveren.
Mocht u de
vakantie willen starten met
een lekkere BBQ dan is dit
natuurlijk een mooie aanbieding. Pakketen zijn tot 26 juli te
verkrijgen. Dus geniet nog even van deze mooie, lekkere
voor u en fantastische aanbieding voor VOW.
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DOREMI:
kinderen ontdekken muziek bij MIK
Bij MIK ontdekken kinderen hoe leuk muziek is. Zingen,
bewegen op muziek en luisteren naar muziek, allerlei
muziekinstrumenten uitproberen en ook nog noten leren
lezen. Tijdens de lessen DOREMI-na-school-LATIDO
leren kinderen de basisbeginselen van muziek. De lessen
worden gegeven op verschillende basisscholen in de buurt
na schooltijd. Deze jaarcursus is een goede basis om later
(bewuster) te kiezen voor een bepaald instrument.
Plaatselijke muziekverenigingen helpen bij de
ontdekkingstocht. Na de lessenserie kunnen de kinderen
kiezen óf en met welk instrument ze verder willen. De
cursus is geschikt voor kinderen vanaf groep 4. De lessen
zijn wekelijks en duren 45 minuten en worden gegeven op
een basisschool in de buurt. Meer info op www.mikweb.nl
of bel (073) 549 29 01.

De vakantieperiode zit er weer aan te komen.
Ook wij gaan er even tussenuit.
Daarom sluit ik mijn winkel van:

Zondag 27 juli
Tot en met
Zondag 17 augustus a.s.
Ik wens iedereen een fijne vakantie.
Eventuele broodbestellingen,
voor in de diepvries,
gaarne tijdig bestellen, 06-23959039

