JAZ zoekt (nog steeds) vrijwilligers!
Inmiddels worden de laatste voorbereidingen voor de JAZ-dagen afgerond. Alles is
geregeld en ligt te wachten totdat de JAZ-dagen van start te kunnen maar….we missen nog
wat! En dat zijn vrijwilligers!
De afgelopen jaren blijkt het steeds moeilijker te worden om onze vrijwilligersplanning
rond te krijgen. Meestal lukt dit nét door onze actieve werving tijdens Zijtaart Biedt Meer.
Helaas is dat, ondanks de inzet van de JAZ-leden, dit jaar niet gelukt! Dat wil zeggen dat
we op dit moment nog een aantal mensen te kort komen om de Zijtaartse
kindervakantieweek in goede banen te leiden.
Dus heb je tijd om ons te komen helpen?
Meld je dan alsjeblieft zo spoedig mogelijk aan bij Petra van Gorkum of via jaz@zijtaart.nl.
Voor de 2e / 3e-jaars scholieren van de middelbare school geldt dat de JAZ-dagen ook als
Maatschappelijke Stage kan worden gebruikt.
We zijn nog op zoek naar:
• 8 vrijwilligers voor woensdagochtend 26 augustus
• 14 vrijwilligers voor woensdagmiddag 26 augustus
• 11 vrijwilligers voor donderdagochtend 27 augustus
• 5 vrijwilligers voor donderdagmiddag 27 augustus
• 1 nachtwaker voor maandag- op dinsdagnacht

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 5 juli 9.30 u. Naviering 1e H.Communie en H.Vormsel m.m.v. het koor
“Vivace”
Wij gedenken: Jrgt. Grard en Jans van Eert-Zomers en dochter Tonny; Mnd.ged. Doortje
van Nunen-Brugmans; Harrie en Drika van Eert-van Berkel (nms.Broederschap
Hakendover); Nelly Swarts-den Dekker te Canada overleden en voor de overl.familieleden;
Maria van den Tillart-van Duynhoven en Jos Schepers; Johan Versantvoort en zoon Riny.

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance

112

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
Dorpshuis Zijtaart
36.66.79
Basisschool "Edith Stein" 36.51.68
Tennispark Zijtaart
76.90.25
De Vonders (VOW)
35.03.77
Meldpunt Thuiszorg
Vivaan, Ouderenwerk
Aanzet maatschappelijk werk

0900-8803
36.73.09
36.69.86
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De Duo-fiets

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: 0413-300950.
Gevonden : Een knuffel
Op te halen bij Bert Vissers

Beste inwoners van Zijtaart.

De eerste ritten zijn al met de
DUO-fiets gemaakt. Daarom is
er voor de vrijwilligers die zich
opgegeven hebben om met een
persoon met de DUO-fiets een
tochtje te fietsen op maandag 6
juli om 19.00 uur bij De
Fietsenwinkel uitleg over het
gebruik van de DUO-fiets (
eventueel stukje proeffietsen).
Ook als je er alleen gebruik van wilt maken om met een
partner/kennis/vriend te gaan fietsen ben je welkom voor
deze uitleg.
En wil je je als nog als vrijwilliger aanmelden om ingezet
te worden om mee te gaan fietsen dan ben je zeker welkom.
Je kunt je ook opgeven bij Jan van Nunen
Voor meer informatie over afspraak maken / gebruik van
de duofiets kun je terecht bij
Jan van Nunen
Dus wie er een keer met iemand op uit wil met de duofiets,
kan deze reserveren via de fietsenwinkel
Zijtaart op telefoonnummer 0413-352203.
Of bij Jan van Nunen
Privé: 0413-343967 Mobiel: 06-23628823

Aan het einde van dit schooljaar neemt Mariëtte vd
Pas, directeur van bs. Edith Stein, afscheid van het
onderwijs. Dit afscheid willen wij na al deze jaren niet
zomaar voorbij laten gaan. Op school zullen diverse
activiteiten plaatsvinden in het teken van dit afscheid.
Ook willen wij alle inwoners van Zijtaart, die op wat
voor manier dan ook betrokken zijn geweest, de
gelegenheid geven om een handje te komen schudden.
Op vrijdag 17 juli van 10.00 uur tot 11.30 uur kunt
u van de gelegenheid gebruik maken om even binnen
te lopen in de kapel van onze school waar, onder het
genot van een kopje koffie, een receptie zal
plaatsvinden.
Met vriendelijke groet,
Team bs. Edith Stein

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

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

Aanbiedingen voor 4 en 5 juli
Barbequeworst 5 halen 4 betalen.
Varkenssaté [portie zijn 3 stokjes]
5 halen 4 betalen.
Zijtaartse gehaktballen
6 halen 5 betalen.
Volop in mijn winkel:
Barbequevlees
Huzarensalade
Soepen
Koude macaroni
Zuivel
Aardbeien
Lekker gemakkelijk met dit warme weer.

Aanbiedingen 10 en 11 juli
Runderspiezen 5 halen 4 betalen
Bourgondische rib lappen
5 halen 4 betalen.
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Ciska, die hem vroeg zijn nette jas aan te doen, maar dat
deed nog geen belletje rinkelen. Toen de cameraploeg
kwam, dacht Cor dat dit alleen was om de oefenende
ponyruiters te filmen. Hij was dan ook totaal overdonderd
en erg trots en blij natuurlijk.
Wil je zien hoe het ging? Kijk dan vandaag nog naar
Skyline. Het programma De Kei van
de Maand wordt uitgezonden op woensdag 1 en 15
juli telkens na het TV Nieuws op het hele uur. Te beginnen
in de nacht van dinsdag op woensdag om 00.00
uur op Skyline RTV.

Zoals vorige week al te lezen was, is Cor Coppens verrast
door een filmploeg van Skyline, omdat hij is uitgeroepen
tot 'Kei van de maand'. Cor bereidde nietsvermoedend een
vergadering voor. Hij was in het bijzijn van zijn vrouw

Ruitersport Zijtaart
Ruiters scoren allround!
De laatste weken zijn er door onze ruiters weer mooie
resultaten behaald. Zo wist Renee Buser in Mariahout te
winnen in de klasse B met haar paard Si Sento. Ook werd
ze nog eens 4e. De jury’s beloonden
haar beide proeven met 200 punten.
Indira Jussen wist op een
doordeweekse dag tijdens het
midzomeravond concours in Veghel
met haar paard Souplesse te winnen in
de klasse L springen. Ze was de snelste
deelneemster zonder een balk te laten
vallen. Maar dat was niet het enige
succes van Indira. Zo werd ze 3e met
Souplesse tijdens een samengestelde
wedstrijd in Ede-Putten. Ze sprong
foutloos rond en behaalde de
crossronde binnen de tijd!
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KBO
AGENDA
Maandag 6 juli 13.30 uur: Fietsen
Maandag 6 juli 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 7 juli 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 7 juli 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 7 juli 13.00 uur: Vrij biljarten
Woensdag 8 juli 13.30 uur: Kienen
Donderdag 9 juli 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 9 juli 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 9 juli 13.00 uur: Competitie
biljarten
Donderdag 9 juli 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 10 juli 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslag van 25 juni:
Jokeren:
1. Mientje Raaijmakers
Rikken:
1. Chris v. Helvoirt
2. Tiny v. Kasteren
Poedelprijs: Jan v. Zutphen
Loterij:
Mien Ketelaars

97 pnt.
87 pnt.
65 pnt.
-31pnt.

Uitslag van 29 juni
Jokeren:
Mien Ketelaars
131 pnt.
Rikken:
Henk v.d. linden
75 pnt.
Poedelprijs: Mieke v.Boxmeer - 37 pnt.

BRIDGEN
Zijtaartse Bridge Club 23 juni 2015
Lijn A
1 Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
2 Jo v.d. Tillaart & Jo Verhoeven
3 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
4 Gerard Bekkers & Riet Koevoets
(5) Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
(5) Ad Koevoets & Trudy Smulders
7 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
8 Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
(9) Henk v.d. Linden & Piet v Schaijk
(9) Jan Rijkers & Toos v. Berlo
11 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
12 Chris v. Helvoirt & Ria Delisse

62,92
62,08
57,92
52,08
48,75
48,75
47,08
45,83
44,58
44,58
43,33
42,08

Lijn B
1 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
2 Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
3 Cor v.d. Berg & Cor Mollen
4 Joke Petit & Maria Rijken
5 Hein de Wit & Jo de Wit
6 Bert Kanters & Diny Kanters
7 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
8 Anneke Jans & Maria Pepers
9 Fien Rooijakkers & Albert v.d. Hurk
10 Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
11 Annie v. Berkmortel & Mientje v.d. Tillaart
12 Lilian Harbers & Rob Harbers

62,92
58,33
57,92
54,58
54,17
52,50
49,17
45,00
44,58
42,92
40,83
37,08

KBO 28 juni 2015
Lijn A
1 Jo v.d. Tillaart & Jo Verhoeven
2 Theo van Dijk & Toos van Dijk
3 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
4 Fien Rooijakkers & Riet Koevoets
5 Mien Verhoeven & Piet v Schaijk
6 Cor Mollen & Marietje Mollen
7 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
8 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
9 Toon v. Creij & Wim v. Os
10 Piet Thijssens & Riek Rijkers
11 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk

64,06
56,77
54,69
52,60
51,56
49,06
47,81
47,29
44,27
43,02
38,85

Lijn B
1 Henk v.d. Linden & Tonn Verbruggen
2 Jeanne Peters & Geert Putmans
3 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
(4) Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
(4) Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
6 Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
7 Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
8 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
9 Sjan Kanters & Tonny Rijkers
10 Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
11 Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt

65,63
56,77
52,81
50,52
50,52
50,42
48,54
47,50
42,71
42,40
42,19
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SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Heren: zondag 5 juli,
De Beerze, pauze in Netersel,
90 km, vertrek 8.30 uur.
Dames: zondag 5 juli,
De Beerze, pauze in Netersel,
80 km, vertrek 8.30 uur.

KLIK weet bezoekers te boeien met
prachtige voorstelling en humor!

Senioren: woensdag 8 juli, Grashoek /
Beringe, pauze in Boerderij, 90 km, vertrek
8.30 uur.

Veel lovende reacties na afloop van het muzikale
spektakel Ontspoord. In de zaal van Het Klooster wisten
de zangers en zangeressen van KLIK met hun energieke
jubileumproductie het publiek te boeien van de eerste
tot de laatste minuut.
In Ontspoord werd de bezoeker meegezogen in de perikelen
op een treinstation waar het niet allemaal gaat zoals
iedereen verwacht had dat het zou gaan. Met mooie
ontroerende en swingende muziek, goede zang en spel werd
het publiek geboeid. Door de nodige humor die in het
verhaal verweven is, was er sprake van een heerlijk avondje
uit. Na afloop een staande ovatie en lovende reacties.
De muzikale theatervoorstelling die deze maand ook in Oss
en Best opgevoerd is door zang- en theatergroep KLIK,
heeft haar naam weer eer aan gedaan. De voorstellingen op
5 en 6 juni in Zijtaart waren de eerste twee voorstellingen
van Ontspoord in een reeks van zes. Zang- en theatergroep
KLIK met o.a. deelnemers uit Zijtaart, heeft zich weer op
de kaart gezet met deze eigen productie.
Sponsoren
KLIK bedankt al haar Sponsoren en Vrienden, die het mede
mogelijk gemaakt hebben Ontspoord te kunnen uitvoeren.
Speciale dank gaat uit naar: Raadhage Makelaardij, CaféZaal Kleijngeld, Raaijmakers Drukwerk, Mark van de Ven
schilderwerken, Robbie&Williams Drive in Discotheek, De
Fietsenwinkel Zijtaart, M.v.d.Heijden Autocentrum Zijtaart
B.V., Van Berlo Bedrijfsvloeren BV, Hoveniersbedrijf
Geert van Boxmeer, Van der Linden pomptechniek bv,
Hetty’s Dorpswinkel en de beheerders van Het Klooster.
Komende activiteiten
Naast een dergelijke project als Ontspoord treedt KLIK op
bij (bedrijfs)feesten en partijen. De komende tijd gaat KLIK
zich bezinnen op het vervolg van Ontspoord en op volgende
activiteiten.
KLIK hoopt u snel weer te ontmoeten bij één van haar
volgende optredens.

2/1-kap woning met garage en ruime
oprit, gelegen aan rustige woonstraat
in de dorpskern van Zijtaart.
Perceel ca. 266 m2,
inhoud woonhuis ca. 420 m3,
inhoud garage ca. 100 m3.
Past. Kampstraat 7
5465 RR Zijtaart
Vraagprijs € 205.000,00 k.k.
Verkoopinformatie:
Leenders Makelaardij
tel. (0413) 28 02 49
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Wie trekt hier de kar? (over relaties en
stiefgezinnen)
Bram en Vera hadden allebei een eerdere relatie
achter de rug. Bram was gescheiden van iemand die
borderline had en waarmee (zoals hij dat zei) niet te
leven was. Zijn kinderen zijn al 16 en 20 jaar en
hebben lange tijd bij hun vader gewoond. Nadat hij
Vera leerde kennen, gingen ze bij hun moeder
wonen die inmiddels wat gestabiliseerd leek.
Vera heeft 4 jongere kinderen (tussen 16-9 jaar).
Haar ex-man was verslaafd en gedroeg zich totaal
onverantwoordelijk, ook naar de kinderen toe.
Allebei waren zij degenen geweest die na hun
scheiding alle verantwoordelijkheden op zich
namen, alles naar zich toe trokken, over welk punt
dan ook (de kinderen, de financiën, de scheiding,
verkoop huis, etc.)!
Allebei waren ze uitstekend in staat om ieder een
eigen leven te leiden, toch wilden ze bij elkaar zijn.
Ze voelden zich aangetrokken tot elkaar, omdat ze
allebei hetzelfde dachten over financiën, over
verantwoordelijkheden, over opvoeden, enz. Ze
begrepen elkaar zo goed!!
Nu, jaren later, komen ze bij mij want er is
voortdurend ruzie. Bram ergert zich aan het
voortdurende commentaar van Vera als hij iets
koopt voor zijn kinderen, terwijl dit juist uit de
alimentatie moet komen. Dat is haar visie. Vera
werkt minder uren buitenshuis en na het kopen van
hun gezamenlijke woning, kan zij minder inbrengen
in de woonlasten dan Bram. Ze hebben alles op één hoop
gegooid, waardoor Vera ook zijn geld aanspreekt als er iets
voor haar kinderen gekocht moet worden. Bram vindt dat
geen probleem. Zij voelt zich daar niet goed onder, maar
het kan niet anders. Haar ex-man werkt nooit, ze ontvangt
geen cent alimentatie. Juist omdat ze allebei de kar hebben
moeten trekken na hun scheiding, bekijken ze elkaar
kritisch als het gaat om uitgaven. Ze weten precies voor de
ander wat die wel/niet moet doen, en laten zich geen van
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beiden door de ander de wet voorschrijven en vliegen
elkaar steeds in de haren. Het was niet eenvoudig, maar ik
heb hen geholpen om hier anders mee om te gaan.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2,
5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35.
www.interpunctie.nl
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Op uitnodiging van het Veghels Kunstenaars
Collectief exposeert Iris Hurkmans-van de
Bilt met schilderijen komende maand in het
Raadhuis aan de Markt in Veghel onder de
titel :

Paint it : @bstract.
Een jaar lang heeft Iris zich gefocust op het
maken van abstract werk.

Aanstaande zaterdag 4 juli 1e Pannacook toernooi bij VOW.
Zaterdag 4 juli a.s. trappen we om 18:00 uur
af voor de 1e editie van het Panna-cook
toernooi. We beginnen met de F en E jeugd
en deze zullen rond de klok van 20.00 uur
gereed zijn. Rond 20.30 uur starten we met
de D, MD en C jeugd welke rond 22.30 uur klaar zullen
zijn.
Voor de eerste editie hebben er 37 teams ingeschreven waar
we dus heel blij mee zijn! Het toernooi zal gespeeld worden
op 2 velden. Er zal ook weer een springkussen aanwezig
zijn en gezien de temperatuur zullen we ook wat
watervertier regelen.
Het bekende pannenkoek paleisje
van VOW zal tijdens deze avond
ook weer haar bakkunsten
vertonen, kan ook niet anders op
een panna-cook toernooi.
Het belooft in ieder geval weer een
leuke gezellige VOW avond te worden.
Kom je ook kijken?
Groetjes activiteiten commissie VOW

Altijd op zoek naar een mooie balans tussen expressief en
ingetogen, is het haar gelukt een gevarieerde expositie met
werken die je echt raken, neer te zetten.
Robuust en expressief, alsmede wat fijnere en zelfs
grafische doeken komt u in deze serie tegen.
Na het succes van haar expositie Paint it: Grey vorig jaar ,
presenteert ze nu Paint it @bstract.
De expositie is te bezichtigen gedurende de hele maand juli
in het Raadhuis aan de Markt in Veghel.
Op 4 en 5 juli is Iris zelf aanwezig.
De expositie loopt van1 t/m 31 juli 2015.
De toegang is gratis.
De openingstijden van het Raadhuis zijn:
Dinsdag t/m vrijdag
Zaterdag
Op de feestdagen gesloten.

11.00 – 19.00 uur
10.00 – 15.00 uur
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Kom naar de Keldonkse Jaarmarkt op
5 juli 2015
Gezelligheid op Keldonkse
Jaarmarkt/Vlooienmarkt
Al 35 jaar zorgt judoclub "De
Jigoro's" voor een sfeervolle
gezellige dag.
Snuffelen naar dat ene koopje van
de dag. Een mooi (oud) boek, dat
leuke kinderfietsje of een mooi
kastje om op te knappen. Het is
vanaf 10.00 uur allemaal op de Keldonkse
jaarmarkt/vlooienmarkt te vinden. Behalve het snuffelen is
er ook een braderie met allerlei mooie spulletjes, die je niet
elke dag tegenkomt.
Voor de muziekliefhebber geeft Bende-Bè-de-Band om
10.30 uur de aftrap. Daarna zullen de verschillende bands
met véél enthousiasme voor u optreden. Kortom een
gezellige dag met veel muziek, groot terras en met een
beetje geluk mooi weer, zoals al die voorgaande jaren kunt
u weer volop genieten.
Voor de kinderen (gratis entree) zijn er op de markt ook
diverse activiteiten en attracties. Frans Kuijpers, één van de
organisatoren, vertelt ons dat de animo ook dit jaar weer
groot is. Al meer dan tachtig kramen hebben zich
aangemeld, zoals Tiffany glas in lood, Ibiza accessoires,
kinderkleding, mooie tekstborden, energetix sieraden,

Tupperware, parfum en nog veel meer, kom maar kijken.
Ook zijn er weer verschillende buurtschappen die hun
vlooien willen verkopen om hun buurtkas te spekken. En
niet te vergeten onze eigen warme bakker Antwan v.d. Rakt
met die lekkere warme appel/kersenflappen en een heus
koffie/thee terras. Ook bij herberg Kerkhof zullen deze dag
de deuren open staan, om nog een keer binnen te kijken en
de sfeer van toen te proeven. Met de opbrengst van
verschillende kramen steunt u de Keldonkse verenigingen.
De jaarmarkt is zondag 5 juli 2015 van 10.00 uur tot
16.00 uur.
Het is te doen op 't Plein, Antoniusstraat en Morgenstraat te
Keldonk.
De entree is € 1,50 maar kinderen t/m 12 jaar mogen gratis
binnen.
Kom eens kijken of ook voor u dat ene koopje er is.

