Jeugd Activiteiten Zijtaart presenteert: “JAZ Festival”
Dit jaar organiseert Jeugd Activiteiten Zijtaart haar 15e JAZ-dagen.
Ter gelegenheid van ons 15-jarig bestaan gaan we, samen met de 145 deelnemende
kinderen en alle vrijwilligers, een echt JAZ festival organiseren! Kunnen we dat alleen?
Natuurlijk niet!
Om alles in goede banen te leiden hebben we een echte festivalorganisator ingehuurd,
genaamd Gemma Glitter. Gemma Glitter heeft voor ons festival de wereldberoemde DJ
Fiësto ingehuurd. Tegen zijn manager is ze niet helemaal eerlijk geweest. Ze heeft niet
gezegd dat het om een festival met 145 kinderen gaat, maar om een groot festival met
145.000 bezoekers! Hoe zullen DJ Fiësto en zijn manager reageren als ze bij het
festivalterrein aan komen? Willen ze blijven of keren ze meteen om?
Op dinsdag gaan we beginnen met de inrichting van het festivalterrein. De boel moet nog
versierd worden en de festivalcamping, waarop de zelf gemaakte caravans en tenten komen
te staan, moet nog opgebouwd worden. Daarnaast is er genoeg tijd voor ontspanning op het
spellenterrein.
Op de woensdag gaan we met z’n allen deelnemen aan een actieve spellentocht door
Zijtaart.
’s Avonds heeft Gemma Glitter speciaal voor de oudste deelnemende kinderen een
spectaculaire activiteit in gedachten!
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KERKBERICHTEN
Zondag: 27 juli 9.30 u. Woord- en Communieviering (Samenzang)
Wij gedenken:
Cor en Bertha Oppers-van Erp (vanw.verjaardag); Jrgt. Marion Jonkers-van Zoggel;
Overl.oud. Rooijakkers-van Lankvelt en overl.fam.leden; Overl.oud. van AsseldonkRutten, dochter Marietje, zoon Bert en kleinzoon Noud; Jans van Eert-Zomers
(nms.Kath.Bond van Ouderen); Overl.oud. van den Hurk-van Genugten, kinderen en
kleinkinderen; Johan van Sleuwen; Jan van de Ven.
Zondag: 3 augustus 9.30 u. Pater van Delden (Samenzang)
Wij gedenken:
Overl.oud. van Zutphen-Pepers, zoon Rob, dochter Ellie en schoondochter Hannie; Jrgt. en
verjaardag Albert van de Wetering, overl.oud. van de Wouw-van Esch;
Riek van de Wouw-Sterken en Riet van Wouw-van Esch
Doop:
15.00 uur Tygo: zoon van Jorg en Dayenne Barten-van der Linden
Overleden:

Johan van Sleuwen in de leeftijd van 97 jaar
Jan van de Ven in de leeftijd van 90 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.
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Op donderdag wordt de laatste hand gelegd aan het
festivalterrein en mogen de kinderen deelnemen aan een
spectaculaire zeskamp! Op donderdagavond om 18.30 uur
sluiten we de JAZ-dagen af en zal het spectaculaire JAZ
festival pas echt los gaan barsten….tenminste….als Gemma
onze DJ en manager heeft kunnen overtuigen om te
blijven…..
Nieuwsgierig geworden? Kom dan tijdens de JAZ-dagen
een kijkje nemen op het JAZ terrein “de Leinse Hoefslag”
aan de Leinserondweg in Zijtaart .De JAZ-dagen zijn van
dinsdag 19 augustus t/m donderdag 21 augustus. We
beginnen om 9.00 uur en sluiten, met uitzondering van
donderdag, om 16.00 uur af.
Tot ziens bij de JAZ dagen!
Jeugd Activiteiten Zijtaart
Jeugd Activiteiten Zijtaart is een onderdeel van
Evenementengroep Zijtaart

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.

In memoriam
Jan van de Ven
Afgelopen vrijdag, tijdens ons
zomerkamp in Ravenstein, ontvingen wij
het droevige bericht van het overlijden
van Jan van de Ven. Jan was samen met
Cor de Visser en rector Boelaars
oprichter van Jong Nederland Zijtaart.
In april 1945 startten zij een groep
‘jonge wachters’, die later zou aansluiten
bij het Jongensgilde van de katholieke
jeugdbeweging. De eerste bijeenkomsten
werden gehouden in de jongensschool,
daarna vond men onderdak in de berging
van de pastorie. Jan was inmiddels ook
actief als commissaris binnen het district
Noordoost Brabant en verzorgde tal van
cursussen voor vrijwilligers. In 1977
fuseerden het jongens- en meisjesgilde
samen tot Jong Nederland, waarvan Jan
tot zijn afscheid in 1980 vice-voorzitter
was. In de jaren daarna bleef Jan
betrokken bij ‘zijn’ club en bij elk
jubileum was hij present. Hij was dan
ook erg trots toen hij samen met onze
leden in 2005 onze nieuwe blokhut
mocht openen. We zullen Jan blijven
herinneren als een ‘echte Jong
Nederlander’.
Bestuur, leiding en leden
Jong Nederland Zijtaart
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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.

KBO
AGENDA
Maandag 28 juli 13.30 uur: Fietsen
Dinsdag 29 juli 12.00 uur: Eetpunt
Woensdag 30 juli 14.00 uur: Kegelen
Donderdag 31 juli 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 31 juli 12.00 uur: Eetpunt
Kegelen: Vresselse Hut, Vresselseweg 33, Nijnsel. telefoon
(0499) 47 28 70

W.T.C. Zijtaart
Vanwege de vakantieperiode is er op zondag 27 juli, 3
augustus en 10 augustus geen reguliere rit, maar een
vakantietocht.

Maandag 4 augustus 13.30 uur: Fietsen
Dinsdag 5 augustus 12.00 uur: Eetpunt
Woensdag 6 augustus 10.00 uur: Dagfietstocht
Donderdag 7 augustus 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 7 augustus 12.00 uur: Eetpunt
KAARTEN
Uitslagen van de kaartmiddag op donderdag 17 juli 2014:
Rikken:
1.Jan v.Uden
97 pnt.
2.M artien v.Zutphen
75 pnt.
Poedelprijs: Tiny v.Zutphen
- 39 pnt.
Loterij:
Tiny v.Kasteren
Zijtaartse Bridge Club 2001 15 juli 2014
Lijn A
1
Bertha v.d. Laar & Jo Verhoeven
2
Tonnie Kivits & Harrie Lucius
(3) Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
(3) Jan Rijkers & Willemien Verhoeven
5
Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
6
Cor Mollen & Marietje Mollen
7
Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
8
Mien Vissers & Marietje v.d. Wijgert
9
Toon v. Creij & Wim v. Os
10
Ad Koevoets & Riet Koevoets
11
Jack Sebrechts & Adriaan v.d. Tillart
12
Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
13
Tonny Rijkers & Mientje v.d. Tillaart

SPORTAGENDA

65,83
65,42
61,50
61,50
55,00
52,08
52,00
50,83
42,50
40,50
39,00
37,00
25,42

Bridge KBO 17 juli 2014
Lijn A
1
Toon v. Schayk & Piet v. Schayk
65,63
2
Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
63,13
3
Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
57,81
4
Annie v. Berkmortel & Marietje v.d. Horst 56,25
5
Ad Koevoets & Riet Koevoets
52,08
6
Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 51,88
7
Tonny Rijkers & Pieta Verbakel
46,88
8
Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
44,79
9
Cor Mollen & Christien v. Helvoirt
41,15
10
Mien v.d. Crommenacker & Clasien Nolle 38,02
11
Harry v Boxmeer & Fien v. Boxmeer
35,63

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 23 nr. 43

23 juli – 6 aug.

2014

pagina 4 - 6

Belangrijke Telefoonnummers:
Kerkberichten C.v. Helvoirt
(0413) 36 58 61
Huisartsenpost:
Avond, nacht en het weekend 0900-8860
Meldpunt Thuiszorg
0900-8803
Vivaan, Ouderenwerk
(0413) 36 73 09
Centraal Alarmnummer
112
Politie/Brandweer/Ambulance spoed 1 1 2
Politie direct
0900 8844
Danielle Michiels Wijkagent Eerde Zijtaart 0900 8844
Brandweer direct
(073) 612 31 23
Ambulance direct
(0412) 63 15 15
Stadhuis Veghel
14 - 0413
Gem. Veghel Storingsnummer 14 - 0413
Basisschool "Edith Stein"
(0413) 36 51 68
Tennispark Zijtaart
(0413) 76 90 25
Dorpshuis Zijtaart
(0413) 36 66 79
De Vonders (VOW)
(0413) 35 03 77

Wij feliciteren:
Loes, Marloes, Jolijn, Joke, Bart, Rens
Stef, Harry, Martijn en Raf
met het behalen van het 4 Daagse kruisje.
Jullie zijn echte kanjers en wij zijn trots op jullie.
Jullie vaste supporters!

Hallo reigers en reigerinnen,
Voordat alle reigers uitvliegen voor hun
welverdiende vakantie volgt hier nog een
kort stukje van de Secret Service. Na een
goed gesprek met onze Prins Carlo hebben
we hem toch kunnen overtuigen dat het tijd
wordt om een opvolger voor hem te gaan
zoeken.
We zijn daarom ook trots om te melden dat
we een goede vervanger gevonden hebben.
Zijn arbeidsovereenkomst is inmiddels ook getekend en hij
is zich nu aan het voorbereiden op zijn Prinselijke taak.
Maar eerst gaan we met zijn
allen genieten van onze
welverdiende vakantie.
Na de vakantie gaan we er
nog even volle bak tegen
oan en komen we terug met
wat meer info.
Groeten

De Prinsen Commissie

Vierdaagse wandelaars
proficiat met jullie prestatie.
Het was wederom weer geslaagd.
Ook al was het de laatste dag te heet.
Super gedaan allemaal.
Maar we willen iedereen bedanken voor,………
De wekker zetten, het wegbrengen,
het ophalen, soep, snoep, brood,
appelflappen, chocoladebollen, pudding toetje,
chips, sms’jes
en aanmoedigingen.
Zonder jullie was het ons niet gelukt.
DUS KEI BEDANKT VAN ONS ALLEMAAL.
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Nog een paar tafels vrij tijdens de
speelgoedbeurs in Zijtaart
Op zondag 5 oktober organiseert buurtvereniging
Rudebroeck haar jaarlijkse speelgoedbeurs van 10.00u tot
12.30 uur in Zaal Kleijngeld. Op de beurs wordt gebruikt
baby- en kinderspeelgoed en ook kleding aangeboden. Er
zijn nog een paar tafels beschikbaar.
Wanneer?
Waar?

Zondag 5 oktober 2014
Café-Zaal Kleijngeld
Pastoor Clercxstraat 53-55
5465 RE Zijtaart
Tijd?
10.00u tot 12.30u
Entree? € 1,00 pp
Wilt u een tafel huren? Neem dan contact op via
rudebroeck@hotmail.com
Graag tot ziens!
Buurtvereniging Rudebroeck

Interpunctie
Opa en oma zonder contact.
Misschien denkt u bij zichzelf: daar heb je háár weer met
haar ellendige verhalen. Inderdaad, wat ik schrijf is vaak
niet om blij van te worden. Maar ik word wel erg blij van
de momenten dat ik die ellende kan verhelpen (of
voorkomen). Mogelijk wordt u er blij van dat u weet waar u
naar toe kunt gaan als er iets mis gaat.
Van de week was er in een TV-programma een discussie
met en over grootouders die hun kleinkinderen niet meer
zien. Een groot verdriet voor zowel grootouders als
kleinkinderen. Er zat ook een kleinkind in de zaal, dat
gewild had dat haar familie meer hun best had gedaan om
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contact te houden.
De meeste echtscheidingen hebben gelukkig niet dergelijke
uitkomsten, maar ook al hoor je het niet dagelijks, er zijn
toch veel grootouders die hun kleinkinderen niet of
nauwelijks meer zien na een echtscheiding. De contacten
tussen de onderlinge families kunnen zodanig verslechterd
zijn dat het onmogelijk is om contact te onderhouden. Er
waren ook grootouders die stiekem foto’s maakten of de
kinderen probeerden aan te spreken op het schoolplein. Ook
waren er oma’s die hun diensten aanboden als “voorleesoma”op school. Begrijpelijk dat je allerlei dingen verzint
om toch het contact te bewaren. Want het is verschrikkelijk
als je in zo’n situatie terecht komt.Toch vind ik dat je zoiets
beter niet kunt doen: voor het kind in kwestie wordt het erg
spannend om daarmee om te gaan. Er zijn natuurlijk dingen
die je wél kunt doen, zoals een kaartje schrijven met
verjaardagen. Natuurlijk weet je niet of je kleinkind zo’n
kaartje wel krijgt en soms krijg je het versnipperd terug in
een enveloppe.
Veel grootouders willen hun kind zo graag helpen bij een
scheiding. En daarmee moet je uiterst voorzichtig zijn.
Natuurlijk ben je loyaal aan je eigen kind en misschien haat
je je schoonzoon of –dochter om het verdriet wat jouw kind
wordt aangedaan. Maar toch: oppassen en geen voeding
geven aan conflicten die er zijn, kan van groot belang zijn
voor de toekomst.
Deze scheidingsperiode is (relatief) kort, maar de periode
dat je er last van kunt houden, kan levenslang zijn.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Avondrit Motorclub Veghel
Donderdag 24 juli a.s. heeft Motorclub Veghel (MCV)
weer een mooie avondrit.
De route is ca. 105 km lang en we gaan richting zuidwest
Brabant. We vertrekken om 19:00 uur bij D'n Brouwer,
Dobbelsteenplein 1 in Mariaheide. Deelname voor iedereen
met een motor is gratis. Kijk voor meer informatie over de
club op www.motorclubveghel.nl
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Bestel nu het nog kan een biologisch
BBQ pakket?
Bestel nu nog een lekker
biologisch BBQ pakket via VOW.
Bestellen via
bbqpakketvow@hotmail.com
of neem telefonisch contact op met
John de Wit 06-10184265. Vermeld 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.

MIK Pieter Breughel
volop nieuw aanbod
MIK Pieter Brueghel biedt voor iedereen cursussen en
workshops aan: van muziekles op nagenoeg elk instrument
tot aan spelen in ensembles, maar middels bandcoaching
onder de noemer van Pop&co (www.popenco.nl). In de
beeldende ateliers is een interessant en gevarieerd
programma samengesteld. Leuke, nieuwe dingen als
meubelvormgeving, vilten, fotografie en oude ambachten.
Hierbij is het aanbod van de MIK FashionFabriek
vermeldenswaardig, bijvoorbeeld stel je eigen minicollectie samen, restyle je jeans, stel je mini-collectie
samen of experimenteer met textiel. Voor kinderen,
jongeren en volwassenen is er volop variatie. De CHV
Noordkade geeft een hoop energie, het bruist er van
creativiteit en dat werkt aanstekelijk. De dansafdeling, de
popkelder en het slagwerklokaal zijn er klaar voor. Bij de
afdeling Theater/Musical is er een productiegroep op de
vrijdagavond bijgekomen voor volwassenen en zijn nieuwe
trainings- en productiegroepen theater en musical gevormd,
waarbij musicalles in combinatie met dans mogelijk wordt.
Professionele, enthousiaste docenten helpen bij het
ontdekken van jouw talentvolle ‘ik’, ter inspiratie, plezier
en ontwikkeling. Op 25 augustus start het seizoen, kijk op
www.mikweb.nl.

Operatie Market Garden
Wilt u weten wat er in september 2014 allemaal
staat te gebeuren binnen de gemeente Veghel?
In september 2014 vinden er in de gemeente Veghel tal van
activiteiten plaats om te herdenken dat 70 jaar geleden met
‘Operatie Market Garden’ Veghel is bevrijd.
Op een oproep aan verenigingen en instellingen om
initiatieven voor de herdenking van maar ook de viering
van de bevrijding te melden is massaal gereageerd. Ook is
bijvoorbeeld de (bevrijdings)kermis een week vervroegd en
ontplooien de centrumondernemers de nodige activiteiten.
Website WWW.VEGHEL.NL/OMG2014
Wilt u weten wat er in september 2014 allemaal staat te
gebeuren binnen de gemeente Veghel? Ga dan naar de
website WWW.VEGHEL.NL/OMG2014.U vindt op deze
site een overzicht van activiteiten die binnen de gemeente
Veghel plaatsvinden, interessante links, maar bijvoorbeeld
ook de verkeersmaatregelen die nodig zijn voor de
doortocht van de colonnes. In aanloop naar de week van de
herdenking in september wordt deze website steeds
aangevuld met actuele informatie.
Op de foto burgemeester Ina Adema, die de website
www.veghel.nl/omg2014 onthult.

