Zomeropenstelling Dorpshuis Zijtaart
Zoals al eerder aangekondigd zijn Dorpshuis Zijtaart en de gymzaal in verband met de
zomervakantie dit jaar gesloten vanaf maandag 20 juli tot en met zondag 30 augustus.
Vanaf maandag 31 augustus bent u weer van harte welkom voor de reguliere activiteiten.
Het Eetpunt op dinsdag en donderdag (van 11.30 uur tot circa 13.00 uur) en de
prikdienst op de donderdagochtend (van 8.00 uur tot 8.45 uur) gaan wel normaal
door!
Daarnaast zal ook dit jaar het Dorpshuis weer op de dinsdag- en donderdagmiddagen
geopend zijn. De laatste jaren is gebleken dat het Dorpshuis ook tijdens de vakantieperiode
de functie “huiskamer van Zijtaart” vervult. Veel mensen hebben de behoefte om in deze
periode een ontmoetingsplek te hebben.
Dankzij de inzet van onze vrijwilligers kan dit op de dinsdag- en donderdagmiddagen van
13.00 uur tot 17.00 uur in het Dorpshuis. Op deze middagen is iedereen van harte welkom
om, onder het genot van een kopje koffie of een drankje, gezellig met elkaar te biljarten of
te kaarten, een krantje te lezen of gewoon even een praatje te maken.
Verder kan iedereen gebruik maken van de mooie Jeu de boules banen. De laatste jaren
zien we ook dat wandelaars en fietsers het Dorpshuis steeds vaker weten te vinden als
pauzeplaats.
Bestuur Dorpshuis Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 2 augustus 9.30 uur Pater van Delden (Samenzang)
Wij gedenken: Mnd.ged. Doortje van Nunen-Brugmans
Doop: 14.00 uur Tessa: dochter van Thijs Brugmans en Cindy van Bree
Mededeling: Zaterdag 29 augustus wordt weer de jaarlijkse Bedevaart voor Veghel e.o.
naar Kevelaer gehouden. De kosten zijn € 19,00 p.p., een geldig paspoort of identiteitskaart
is vereist.
Men kan zich hiervoor t/m 19 augustus opgeven bij Christien van Helvoirt, Ceciliastraat 6.

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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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: 0413-300950.
Dieren gevonden:
Bij dierenopvangcentrum Hokazo in Uden zijn vorige
week 2 (zwerf)katten uit de omgeving Zijtaart
binnengebracht. Het gaat om een rood/witte kater
(gevonden op 21/07 op de Leinserondweg) en een
Cyperse poes (gevonden op 24/07 in de buurt
Erpsesteeg / Heisteeg). Voor meer informatie kunt u
terecht bij Dierenopvangcentrum Hokazo te Uden, tel.
(0413) 26 05 46. Foto’s van alle gevonden huisdieren
met verdere details worden ook geplaatst op de
website (www.amivedi.nl) en Facebook pagina
(Amivedi Uden/Veghel) van Stichting Amivedi regio
Uden/Veghel, tel. (088) 006 46 15).
Verloren: Een paar wandelschoenen in de Pastoor
Clercxstraat, graag terugbezorgen bij Raaijmakers
Drukwerk

Bericht van de redactie
In week 33 (12 augustus) en week 35 (26
augustus) verschijnt er vanwege de vakantie
geen Dorpsnieuws Zijtaarts Belang. Houdt u
derhalve rekening met het tijdig aanleveren
van kopij.
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Opleiding EHBO;
nog 2 aanmeldingen nodig!
Heeft u het ook wel eens meegemaakt dat u machteloos
moest toekijken bij een ongeval omdat u simpelweg niet
wist wat er moest gebeuren?? Vanaf volgend jaar hoeft dat
niet meer. In september willen we namelijk bij voldoende
animo een nieuwe cursus EHBO gaan verzorgen. Bij deze
cursus leren we u op een plezierige wijze hoe je de
medemens kunt helpen bij een ongeval. Dit kan variëren
van het verbinden van een bloedende vinger tot en met het
reanimeren van een slachtoffer.
Uiteraard kunt u, als u wilt, de vereniging na het behalen
van het EHBO-diploma behulpzaam zijn bij het assisteren
van diverse Zijtaartse evenementen, zoals de JAZ-dagen,
Stef Stuntpiloot, de motorcross enz enz.
De lesavonden zullen vanaf september op maandagavond
worden verzorgd bij Café-zaal Kleijngeld, alwaar de cursus
om de week zal worden gegeven. Dit betekent dat het
examen medio maart zal plaatsvinden.
De kosten van een opleiding zullen € 150,00 bedragen,
waarbij het lesmateriaal, het examen en de koffie tijdens de
pauze zijn inbegrepen. Veel van de zorgverzekeraars
vergoeden de kosten voor het volgen van een EHBOopleiding!
We hebben op dit moment al 6 aanmeldingen en bij 8
cursisten gaat de opleiding zeker door!!
Mocht u geïnteresseerd zijn in deze opleiding en nog meer
informatie willen of uzelf aanmelden voor de opleiding, dan
verzoeken wij u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 15
augustus a.s. contact met ons op te nemen.
We hopen u in september te zien op de cursus!
E-mail: ehbo-zijtaart@hotmail.com
Peter Jonkers :
tel. 34 38 78
Gerard Hooijmans:
tel. (06) 230 308 80
EHBO Zijtaart
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Nieuwe website voor
TennisVerening Zijtaart
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KBO
ZOMERACTIVITEITEN

Noteer de data op uw kalender
Sinds afgelopen weekend is de nieuwe website van
Woensdag 5 augustus: Jeu de Boules
TVZijtaart online. Afgelopen maanden is er op de
Woensdag
12 augustus: Dag fietstocht
achtergrond hard gewerkt aan deze site.
Woensdag
1 augustus: Kegelen
Communicatie en informatieverstrekking is vandaag de dag
Woensdag 26 augustus: Dagreis
erg belangrijk en een website werkt daar ook aan mee. Op
de site is veel informatie te vinden over de club. Naast de
nodige informatie over TVZijtaart, besturen en commissies
is er ruimte voor foto’s en filmpjes. Er is de nodige
informatie over tennistoernooien en externe competities te
vinden. Ledeninformatie is op de site te vinden.
Neem gerust eens een kijkje op www.tvzijtaart.nl

Uitgebreide circulaire met alle verdere informatie
ontvangt u bij de Ons van 3 augustus.
KAARTEN
Uitslagen van 23 juli:
Jokeren:
1. Tiny van Kasteren
Rikken:
1. Piet v.d.Hurk
2. Jan v.Zutphen
Poedelprijs:
Willy v.d.Berkmortel
Loterij:
Martien v.Zutphen

112 pnt.
137 pnt.
55 pnt.
–31 pnt.

Bridge Zomerdrive 21 juli 2015
Lijn A
Veel kijk en leesplezier.
Frank van Leuken en Sonja van Hamond (webmasters van
www.tvzijtaart.nl)

(1)
(1)
(1)
4
5
6
7
8
9

Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
Jo Verhoeven & Riet v.d. Laar
Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
Ad Koevoets & Riet Koevoets
Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
Chris v. Helvoirt & Henk v.d. Linden
Marietje v.d. Wijgert & Tonny Rijkers
Cor Mollen & Marietje Mollen

KBO 23 juli 2015
Lijn A
1
Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
2
Cor Mollen & Jan Rijkers
3
Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
4
Piet Thijssens & Riek Rijkers
5
Ad Koevoets & Riet Koevoets
6
Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
7
Theo van Dijk & Toos van Dijk
8
Mien v.d. Crommenacker & Clasien Nolle
(9) Adriaan v.d. Tillart & Mien Vermeulen
(9) Jo v.d. Tillaart & Tonny Rijkers

57,50
57,50
57,50
54,86
48,61
46,67
45,83
42,50
39,17

60,42
58,85
57,81
56,25
52,60
51,56
48,96
43,75
34,90
34,90
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SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Heren: zondag 2 augustus, Vakantietocht, 80 km, vertrek
8.30 uur.
Dames: zondag 2 augustus, Vakantietocht, 80 km, vertrek
8.30 uur.
Senioren: woensdag 5 augustus, Esbeek ‘De Utrecht’,
pauze ‘In Den Bockenreijder’, 99 km, vertrek 8.30 uur.

“Een reis om de wereld in 3 dagen”
met Jeugd Activiteiten Zijtaart
Aan het einde van augustus wordt alweer voor de 16e keer
de Zijtaartse kindervakantieweek (JAZ-dagen)
georganiseerd. Dit jaar reizen we samen met zo’n 150
kinderen de hele wereld rond in slechts drie dagen tijd.
Het verhaal begint op de U.V.S.M.N. (Universiteit Voor
Slimme Mensen in Nederland) met de tweelingzusjes Ienie
en Mienie. Zij hebben zojuist als de besten van de klas hun
eindexamens gemaakt. Om hun studie af te kunnen ronden
moeten ze nog één ding doen: afstuderen.
Omdat ze niet weten welk afstudeeronderwerp ze moeten
kiezen, gaan ze naar de slimste professor van de
universiteit, professor Eensteen. De professor is net klaar
met zijn reismachine en zoekt nog vrijwilligers om deze te
testen, de perfecte afstudeeropdracht! Het avontuur kan
beginnen…
Op dinsdag belanden we met de reismachine in Azië. De
zusjes en de kinderen gaan aan de slag met diverse
creatieve activiteiten in oosterse stijl. Daarnaast bouwen de
kinderen hun eigen reismachine (hut). Op het spellenterrein
is er genoeg ruimte voor ontspanning.
Op woensdag komen we uit in Amerika en gaan we met z’n
allen op pad op de “Zijtaartse route 66”. Deze route bestaat
uit een actieve spellentocht in Amerikaanse stijl. Met de
oudste groepen toeren we ’s avonds door naar het casino in
Las Vegas, waar we nog een gokje gaan wagen.

Op donderdag gaan we met z’n allen naar Afrika. Hier
belanden we op een creatieve markt en kunnen de kinderen
zelf broodjes bakken boven het Afrikaanse kampvuur.
Daarnaast leren we, in zeskampvorm, diverse technieken
om te vluchten voor de wilde dieren.
Op donderdagavond om 18.30 uur keren we weer terug
naar de in Zijtaart gelegen universiteit. Hier aangekomen
sluiten we de kindervakantieweek af met, als het goed is,
een diploma uitreiking!
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 25 augustus t/m donderdag 27 augustus. We
beginnen ’s morgens om 9.00 uur en sluiten, met
uitzondering van donderdag, ’s middags om 16.00 uur af .
Tot ziens bij de JAZ dagen!
Jeugd Activiteiten Zijtaart
Jeugd Activiteiten Zijtaart is een onderdeel van
Evenementengroep Zijtaart
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groeide uit tot een veel gevraagd Jazz Orkest klassieke stijl.
Omdat Bonduelle als sponsor optrad dankte de Band daar
oorspronkelijk zijn naam aan nl. de Bonduelle Swing
Commercial Band. Het eerste officiële optreden van de
BreakOut, het Erpse zondagmiddagpodium voor
Band was in “de Kersentuin” van Joop Braakhekke in
beginnende bands, zoekt deelnemers voor de Open Errup
Amsterdam . Sinds die tijd trad de Band veelvuldig op in
bandwedstrijd seizoen 2015-16. De voorrondes zijn 18
verschillende landen en op vele plaatsen waaronder
oktober, 22 november en 3 januari, de finale is 14 februari.
Maastricht, Amsterdam, Parijs, Mechelen, Eindhoven,
In de sfeervolle concertzaal van het Jeugd en Jongeren
Lipstadt , Groningen en Scheveningen. Maar New Orleans
Centrum JJC, met een goede geluidsinstallatie en een
was toch wel het hoogtepunt tot nu toe. Gespeeld werd toen
wervelende lichtshow, zullen de groepen via een publieks
op de Natchez-Boat op the Mississippi en in het Palm Court
en een jury prijs, strijden om twee plaatsen voor Open
restaurant in de Decator street, maar ook in the First
Errup, het succesvolle Erpse Koningsdag festival. De bands
European Jazz Pub Fritzsels in the Bourbon street.
kunnen podiumervaring opdoen en zich aan het grote
Muzikaal improvisatietalent
publiek voorstellen. Even weg uit die kleine oefenruimtes
Sinds drie jaar is de naam van de Band veranderd , voortaan
en proeven aan het echte werk.
gaat ze door het leven als de “Dixie Swing & Jazz Band”.
Aanmelden kan op breakout@jjc-erp.nl. Meer info over
Hoe het ook zei, vier van de zeven muzikanten van het
BreakOut en de vorige bandwedstrijden is te vinden op
eerste uur, maken nog steeds deel uit van de Band. Het
www.jjc-erp.nl.
enthousiasme, elan en passie, te samen met veel muzikaal
improvisatietalent, werken zeer aanstekelijk op de
toehoorders, van New Orleans Jazz en Mainstream tot Fats
Domino. En dat zegt wat het zegt; “the Swing is
Everything“

BreakOut, het podium voor beginnende
bands.

‘The Swing is everything’ in De Afzakkerij
Elke zondagmiddag is er live muziek in De Afzakkerij
op CHV Noordkade te Veghel. Zondag 2 augustus
presenteert Kunstgroep de Compagnie een optreden
van de Brabantse formatie Dixie Swing & Jazz Band. Ze
beschikken over een aanstekelijk repertoire van New
Orleans Jazz en Mainstream tot Fats Domino. Het
optreden begint om 15.00 uur, de zaal is open om 14.00
uur. De toegang tot het optreden is gratis, een vrije gift
is altijd welkom.
Wat begon als een spontaan samenspelen tijdens een
barbecue in Uden op een mooie zomeravond in juli 1988,

DANSEN IN DE PEPPELHOF IN
VEGHEL BEGINT WEER
Op zaterdagavond 8 augustus begint het nieuwe seizoen
voor de dansavonden in dienstencentrum De Peppelhof aan
de Wilgenstraat 15 in Veghel. Mensen uit de wijde
omgeving komen daar om de twee weken op zaterdagavond
voor een gezellige avond. Een diskjockey draait van 19.30
tot 23.00 uur populaire dansmuziek, waaronder veel
verzoeknummers van de gasten. De toegang is gratis.
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ondergaan of uitvoeren͒
4. Indirect geweld: geweld of dreigen met geweld tegen
familieleden
Interpunctie
5. Psychisch geweld: verbaal of schriftelijk bedreigen,
Verschillende vormen van geweld……
stalken, chanteren of vernederen, misbruik maken van
Agressie komt veel voor en als je hoort wat er op en rond
machtspositie.
de voetbalvelden gebeurt, wordt je er bijna ziek van. Bij
Niet dat ik weet hoe alle agressie ooit zal stoppen, maar ik
agressie denk je al snel aan lichamelijk geweld.
denk dat we onze kinderen moeten leren omgaan met enige
Gewelddadig gedrag is altijd agressief, maar agressief
frustratie, ze opvoeden tot assertieve burgers. Maar we
gedrag is niet altijd gewelddadig. Soms is agressie nodig,
moeten mensen ook serieus nemen. Machteloosheid is
b.v. om jezelf te beschermen. Maar vaak slaat dat soort
volgens mij ook een grote factor bij agressie. De overheid
agressie om in onnodig geweld.
kan het nodige doen: zorgen dat mensen het gevoel krijgen
Verbale agressie begint vaak door irritatie. Soms zit dat in
de persoon zelf (men voelt zich niet goed door een bepaalde dat ze serieus worden genomen. Door de logheid van
stemming, door problemen of door een ziekte), soms zit dat instellingen, soms onzinnige regeltjes en wetten roept men
in de omgeving (gedrag van anderen, lawaai, onvoldoende in zekere zin ook agressie op. Uiteraard is dit geen reden
om geweld te mogen gebruiken maar als de
privacy).
frustratietolerantie al niet groot is, ligt agressie op de loer.
Kinderen dient van jongs af aan te worden bijgebracht dat
frustratie iets is wat men moet leren doorstaan, je hoeft niet
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
altijd al je irritatie te uiten in gescheld en/of geweld.
Interpunctie, Smientdonk 2,
Er zijn echter verschillende vormen van agressie. Naast
5467 CA Veghel
fysiek geweld is verbaal, seksueel en psychisch geweld te
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
onderscheiden, nl.
1. Lichamelijk geweld: slaan, duwen, spugen en schoppen
2. Verbaal geweld: persoonlijk, telefonisch en
tegenwoordig ook via sociale media
3. Seksueel geweld: onder dwang, seksuele handelingen

Weekend 31 juli – 1 aug.
BBQ pakket:

4 Studentensteaks
4 hamburgers

4 porties sate
4 bbq worst

Normale prijs € 21,-

Nu slechts € 17,50
Verkrijgbaar bij:

Wij zijn met vakantie
van 2 augustus t/m 23 augustus.
Fijne vakantie allemaal

