Aan de bewoners van Zijtaart,
A.s. zondag is het alweer de 29ste keer dat we Zijtaart Biedt Meer organiseren.
We beginnen om 9.30 uur met de openluchtmis op het plein. Daarna volgt de zegening voor
alle oldtimers en de braderie is daarna ook geopend. Om dit alles te kunnen realiseren,
hebben we natuurlijk de medewerking en begrip nodig van de bevolking van Zijtaart.
Er worden linten gespannen en dranghekken geplaatst net als voorgaande jaren. De vraag is
dan ook om a.u.b. geen auto s te zetten op plaatsen waar we iets afgezet hebben, want dat is
heel vervelend.
Op zaterdag gaan we beginnen met de opbouwwerkzaamheden en we hopen dat dit ook
weer als andere jaren voorspoedig verloopt. Na afloop van de braderie wordt het meeste
dezelfde dag ook weer opgeruimd, maar er zijn altijd dingen die niet meteen gedaan kunnen
worden en dat wordt op maandag weggebracht/opgeruimd.
Indien er op zondag elektriciteit gevraagd wordt door de marktmensen, laat het dan even
weten aan een van de bestuursleden.
We willen alvast iedereen bedanken voor de medewerking/begrip en dat het weer een
geweldig feest mag gaan worden voor iedereen.
Groeten van de organisatie Zijtaart Biedt Meer

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 19 juni 9.30 u. Vaderdag Openluchtmis Pater van Delden (Senioren Koor)
Wij gedenken: Alle overleden leden van de Zijtaartse Ondernemersvereniging; Grard en
Jans van Eert-Zomers en dochter Tonny; Antoon en Nolda Pepers-van den Tillaart; Bert en
Tonnie van Bakel-van Erp en Zuster Augusta van Bakel; Theo en Tineke van ZutphenPepers, Rob, Ellie, Jos en Hannie; Annie Gibbels-Pepers; Overl.ouders van Berkel-van der
Steen; Ben en Marietje van de Ven-van Grotel (vanw.trouwdag); Harrie en Noud van
Asseldonk; Overl.ouders Versteegden-der Kinderen; Rinie Versteegden-Verbruggen en Jan
Pepers; Janus Vervoort (vanw.verjaardag); Graard en Jaantje van de Ven-van Sleuwen;
Toon van der Aa; Bert en Tonnie van der Heijden-Termeer en André van der Heijden; Piet
en Truus van Boxmeer-van de Ven; Jo van Zutphen (vanw.verjaardag)
Overleden:
Jaantje van de Ven- van Sleuwen in de leeftijd van 96 jaar
Vincent Kremers in de leeftijd van 41 jaar

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance 1 1 2
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
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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: 06-22496798.

Nieuws van de Dorpsraad
Dorpsplein
Mede dankzij de fijne en vlotte vrijwillige medewerking
van een aantal dorpsgenoten is de bestrating van het
nieuwe plein gerealiseerd. Het was nog een hele klus voor
deze vrijwilligers, omdat niet alle klinkers voor gebruik
geschikt waren; het was dus zoeken en sorteren. Maar
daardoor is er toch een goed resultaat ontstaan en ligt het
pleintje er mooi egaal bij.

Hartelijk dank aan de vrijwilligers!!
Met de gemeente wordt overleg gevoerd over een aantal
zaken die nu een vervolg moeten krijgen.
-herbestrating parkeerplaatsen, groenstrook tussen
parkeerplaatsen en het pleintje, aanbrengen tegels
bij voetpad/fietspad richting Ceciliastraat, plaatsen “2kinderen-beeld” op sokkel, lantaarns aan rand van het
pleintje. Het planten van de 3 bomen zal pas in het najaar
plaatsvinden.
Ondanks dat de volledige afronding nog even op zich laat
wachten, zal het nieuwe plein aanstaande zondag tijdens de
jaarmarkt “Zijtaart biedt meer” worden gebruikt.
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Het pleintje is bedoeld als een verblijfs- en
evenementenplek; het komt dus niet ter beschikking als
parkeerterrein.

AED’s in Zijtaart
Met betrokkenen houden we op donderdag 14 juli a.s. een
vervolgbijeenkomst om besluiten te kunnen nemen t.b.v. de
doelstelling die we onlangs hebben vastgesteld: voor het
einde van 2016 zijn er in ons dorp 4 AED-apparaten
beschikbaar. Concrete informatie volgt als alle
voorbereidingen zijn afgerond.

Zorg en Welzijn Zijtaart
Vorige week hebben wij met de werkgroep Zorg-om-onsdorp besproken om meer informatie te delen met
dorpsgenoten. Daarom vinden we het van belang om als
eerste vervolgstap afgevaardigden van alle Zijtaartse
verenigingen uit te nodigen om samen met ons en met de
werkgroep afspraken te maken over de structuur van Zorg
en Welzijn Zijtaart, inventariseren van activiteiten,
bemensen van werk- groepen e.d. Volgende week
ontvangen de verenigingen een uitnodiging voor de
informatiebijeen- komst. De datum kan men al vastleggen:
donderdag 14 juli om 20:45 uur in ons dorpshuis.

Samenstelling Dorpsraad
In onze vergadering van vorige week hebben wij nogmaals
onze huidige samenstelling van de Dorpsraad aan de orde
gesteld. Momenteel zijn we met 6 personen, waarvan
sommigen al meer dan 20 jaren in de dorpsraad fungeren.
Onlangs hebben wij in een artikel al aangegeven, dat het
noodzakelijk is dat andere dorpsgenoten bereid zijn om
zitting te nemen in de dorpsraad.
We doen nu in dit artikel wederom een oproep, waarbij we
de volgende situatie voorleggen:
-de afgelopen jaren hebben jonge Zijtaartse inwoners kans
gezien om zich blijvend te vestigen in ons dorp; althans
mag dat worden geconcludeerd uit het aantal nieuwe huizen
die er zijn gebouwd door jonge mensen. En we weten met
z’n allen hoe belangrijk het is, dat een dorp niet vergrijsd,
maar dat jonge dorpsgenoten de kans krijgen in Zijtaart te
wonen. Daarbij vernemen we vaak, dat zij zich gelukkig
voelen in die situatie van een woning naar wens (zelf
gebouwd soms) en dat zij definitief in Zijtaart kunnen
blijven wonen. Juist op deze jonge dorpsgenoten doen wij
nu graag een beroep.
Als men in het vooruitzicht heeft
om vele jaren in Zijtaart te willen wonen, is het zeker ook
een mooie kans om vanuit de dorpsraad mede de
toekomstige ontwikkeling van ons dorp vorm te geven.
Zijtaart verdient het om van binnenuit de nodige aandacht
uit te zetten voor de leefbaarheid van ons dorp. Daarin kun
je als lid van de dorpsraad een goede rol spelen. Wij weten
dat het zoeken naar nieuwe leden vaak pas werkt als
inwoners persoonlijk worden benaderd. Dit hebben we
reeds gedaan en hiermee gaan we de komende tijd ook
door. Maar dit artikel is bedoeld om dorpsgenoten toch al
een beetje aan het denken te zetten!
Tot zover deze mededelingen; zie ook onze website

www.dorpsraadzijtaart.nl
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GESLAAGDE
VETERANENSPORTDAG
LOOSBROEK
Afgelopen zondag was er weer een Veteranensportdag
in Loosbroek. Ondanks de minder goede
weersverwachting viel het alles bij elkaar wel mee.
Jammer dat het ging regenen net voor het
openingsdefilé. Daardoor komen er toch minder
bezoekers.
Ook afdeling Zijtaart heeft dit jaar weer meegedaan en
met zeer goede resultaten. De heren wisten weer alle
onderdelen te winnen en werden daardoor 1e in het
algemeen klassement. Ook werd Bart van Sleuwen 2e bij
de 80 meter sprint.
De dames waren 1e met de gecombineerde oefening, 2e
met de volksdans en 3e met de vrije oefening en 2e met
marcheren, wat met het aantal behaalde punten goed
was voor een 1e plaats in het algemeen klassement. Ook
wist Rieky van de Laar bij het balwerpen een 2e plaats te
veroveren.
Al met al een geslaagde dag die volgend jaar op 11 juni
een vervolg heeft met een sportdag in Bladel-Netersel.

Aanbiedingen voor a.s.
vrijdag en zaterdag :
Vaderdag aanbieding
Weet jij ook nooit wat je met Vaderdag moet geven,
kom dan naar Zijtaart Biedt Meer, dan kun je iets lekkers
beleven.
Zoals ze altijd zeggen gaat liefde door de maag,
en dat horen wij maar al te graag.
Want met Zijtaart Biedt Meer,
sta ik er met mijn kraam natuurlijk weer.
Speciaal voor Vaderdag leuke koekjes gemaakt,
uit eigen keuken, dus zeker weten dat het lekker smaakt
Een broodje hamburger met uiensaus voor een Euro of drie,
behalve als ik je met onderstaande bon zie.
Dan mag je hem voor € 2,50 opeten
het is maar dat jullie het weten.

Ballonvaarten zijn gevallen op
lotnummer

06052 - 06386 - 12071
De winnaar mag zich bekend maken
bij de Fietsenwinkel Zijtaart tel. (0413)
35 22 03 (tijdens de openingstijden).

INSCHRIJVING VOOR ONZE
JAARMARKT
"Zijtaart biedt meer" op zondag 19
juni van 10.00 tot 17.00 uur voor
verenigingen en marktlui

Dus vergeet de bon niet uit het krantje te halen,
want dan loop je de korting mis en dat is pas echt balen.
Ook sta ik op de stoep,
met een kop heerlijke Chinese tomaten soep
Eet je toch liever thuis,
met voetbal voor de buis.
Dan heb ik a.s. vrijdag en zaterdag:
Kogelbiefstuk voor
Filet burgers

€ 4.95
6 halen 5 betalen

. Broodje Hamburger

€ 2,50 per stuk (maximaal 4 per klant)

Wel zo spoedig mogelijk natuurlijk, maar u bent van
harte welkom. Kosten plaatsen en kramen als
voorheen.
Als u nog mee wilt doen met een kraam of beschikbare Voor aanvragen en eventuele vragen kunt u terecht bij
plaats, kunt u nog reageren .
Franc Kleijngeld en Mirjan v. Gorkum .
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Radje draaien en overheerlijke
spareribs voor het goede doel!
Team Kalidoe vertelt over Stichting
Second Home
Zoals vorige week al vermeld in het Zijtaart Belang, gaat
Team Kalidoe met vier motorrijders en één jeep 7.000
kilometer rijden voor Stichting Second Home. De
Challenge gaat van Antwerpen naar Banjul in Gambia. De
start is op 1 oktober in Antwerpen aan de Waalkade met als
aankomstdatum 20 oktober in Gambia. Bij aankomst
worden de motoren en jeep geveild, alles komt ten goede
aan Second Home.

Radje draaien en Spareribs
Komende zondag staat Team Kalidoe op ‘Zijtaart Biedt
Meer’ om persoonlijk te vertellen (samen met een
bestuurslid van Second Home) over het goede doel
waarvoor ze gaan rijden. De motoren en de jeep zijn te zien
bij de stand. Draag jouw steentje bij door aan het rad te
draaien of overheerlijke spareribs te kopen.
Zo hopen we samen een mooi bedrag op te halen voor
Kalidoe en zijn vriendjes.
Volg ons…
…op www.facebook.com/teamkalidoe2016 en beleef alles
van dichtbij mee!

Bezoek de stand van de “JAZ”
aankomende zondag tijdens Zijtaart
Biedt Meer!
Wij zijn nog op zoek naar (veel!) vrijwilligers in de
categorieën:

-

Daarnaast zijn wij nog op zoek naar de volgende
materialen:

-

Team Kalidoe is zondag te vinden voor de kerk.
Groet, Team Kalidoe 2016
Wilma en Jan Dortmans
Joop Versantvoort
May van Hout
Tonnie en Elles van der Heijden

Spelbegeleiders
Creatief begeleiders
Hand- en spandiensten (op- en afbouw)
Nachtwakers
Frietgezinnen
Organisatieleden voor 2017

-

Diverse stoffen
Schelpen in alle soorten en maten
Trechters
Slangetjes en buisjes
Tuinslangen
Knuffels & speelgoeddieren in de vorm van
waterdieren
Zandbakvormpjes passend bij thema water
Visnetjes
Opblaasspullen (opblaasbanden, strandballen,
opblaasdieren)
Duikbrillen, snorkels, flippers
Zwemkleding en badslippers
Heeft U één of meerdere materialen
en gebruikt U deze niet meer?
Dan kunt U deze afgeven bij onze
stand tijdens Zijtaart Biedt Meer!
Wij zien U graag tussen 12.00 uur
en 17.00 uur bij onze stand, ter
hoogte van de glasbak. Geen tijd om
langs te komen? Aanmelden kan ook
via jaz@zijtaart.nl of via het
formulier wat U elders vindt bij deze
editie van het Zijtaarts Belang.

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
openingstijden
dinsdagmiddag 13.45 – 15.15 uur
dinsdagavond 18.00 – 19.00 uur
donderdagavond 18.00 – 19.00 uur

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 25 nr. 38

KBO
Agenda
Maandag 20 juni 13.30 uur: Fietsen
Maandag 20 juni 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 21 juni 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 21 juni 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 21 juni 13.00 uur: Vrij biljarten
Woensdag 22 juni 08.45 uur: Dagreis
Woensdag 22 juni 13.30 uur: Kienen
Donderdag 23 juni 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 23 juni 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 23 juni 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 23 juni 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 24 juni 13.30 uur: Bridgen

Kaarten
Uitslagen van 9 juni:
Jokeren:
Mientje Raaijmakers 166 pnt.
Rikken:
1. Tiny v.Kasteren
182 pnt.
2. Annie v.Kessel
79 pnt.
3. Martien v.Zutphen
66 pnt.
Poedelprijs:
Tiny v.Zutphen –28 pnt.
Loterij: Henk v.d.Linden

Uitslagen van 13 juni.
Jokeren:
Rikken:

Poedelprijs:
Loterij:

1. Mientje Raaijmakers
2. Mien Ketelaars
1. Piet v.d.Hurk
2. Lenie Henst
3. Marjo Vissers
4. Willy v.d.Berkmortel
Henk v.d.Ven
Jan v.d.Oever

123 pnt.
63 pnt.
145 pnt.
103 pnt.
77 pnt.
59 pnt.
- 27 pnt.
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BRIDGEN
ZBC 7 juni 206
Lijn A
1 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
2 Bert Kanters & Diny Kanters
3 Jan Rijkers & Riet Koevoets
4 Gerard Bekkers & Hannie Habraken
5 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
6 Riet v. Hout & Corry Kastelijn
7 Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
8 Cor v.d. Berg & Cor Mollen
9 Piet v Schaijk & Ria Swinkels
10 Ria Veldhuis & Mien Vissers
11 Cees v. Hout & Jo Verhoeven

114,6
111,0
110,0
104,8
100,0
97,0
87,2
85,0
83,0
82,4
81,0

Lijn B
(1) Clasien Nolle & Trudy Smulders
156,0
(1) Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
156,0
3 Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
143,0
4 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 142,0
5 Hein de Wit & Jo de Wit
129,0
6 Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
116,0
7 Anneke Jans & Maria Pepers
110,0
(8) Lilian Harbers & Rob Harbers
106,0
(8) Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel 106,0
10 Ad Koevoets & Jo van de Tillaart
104,0
11 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
103,0
12 Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
101,0
13 Albert v.d. Hurk & Maria Rijken
88,0
KBO 10 juni 2016
Lijn A
1 Cees v. Hout & Riet v. Hout
2 Harrie Lucius & Nelleke Stolk
3 Anny v.d. Hurk & Lida v. Houtum
4 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
5 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
6 Theo van Dijk & Toos van Dijk
7 Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
8 Toon v. Creij & Wim v. Os
9 Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
10 Piet Thijssens & Riek Rijkers
11 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
12 Bert Kanters & Diny Kanters
13 Geert Putmans & Jeanne Peters
14 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk

176,0
175,0
164,0
162,0
153,0
152,0
151,0
145,0
140,0
136,0
132,0
121,0
105,0
104,0

Lijn B
1 Toon Gevers & Huub v.d. Heuvel
2 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
3 Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
(4) Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
(4) Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt
6 Mien Vissers & Mien Vermeulen
7 Ad Koevoets & Riet Koevoets
8 Henk v.d. Linden & Tonn Verbruggen
9 Jo Verhoeven & Tonny Rijkers
10 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert

114,0
106,0
103,0
102,0
102,0
99,0
93,0
86,0
84,0
71,0
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BILJARTEN
KBO Onderling 9 juni 2016
Jan v.d.Oever
17 30 - Wim v.d.Sanden
Tonnie v.Uden 31 50 - Toon Cissen
Jan v.d.Oever
17 26 - Jan Rijkers
Rien Kemps
33 45 - Tonn Verbruggen
Mies Gibbels
39 53 - Toon Opsteen
Frans v.d.Broek 21 27 - Jan v.Uden
Toon Nelissen 30 30 - Tonnie v.Uden
Chris v.Helvoirt 19 20 - Mies Gibbels
Cor v.Zutphen 61 45 - Chris v.Helvoirt
Jan v.Uden
17 12 - Willy v.d.Berkmortel
Cor Coppens
22 14 - Wim v.d.Sanden
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Leon Cissen winnaar Best of Seven
45
70
16
23
34
17
31
39
19
25
45

31
62
17
20
25
8
24
20
9
17
24

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
zondag 19 juni 2016 8:30u Zijtaart biedt meer
woensdag 22 juni 2016 8:30u "Tsaren en
Keizersroute" Gennep
Hotel "De Kroon"
zondag 26 juni 2016 8:30u Maasheggen
Vierlingsbeek

Voor het 2e achtereenvolgende jaar heeft Leon Cissen de
Best of Seven gewonnen. Afgelopen donderdag was hij te
sterk voor Toon Verbruggen.
Leon Cissen (90 car.) begon heel sterk aan de finale tegen
Toon Verbruggen (110 car.) door in de 1e beurt een serie
van 20 caramboles neer te zetten. Na 3 beurten was het 364 in het voordeel van Leon en leek de finale al in een vroeg
stadium beslist.
Toon liet zich echter niet zomaar wegspelen. Met series van
22 en 36 caramboles wist hij in 5 beurten maar liefst 79
caramboles te maken en was de stand na 9 beurten 85-50,
maar nu in het voordeel van Toon en leek hij de beste
papieren in handen te hebben.
Helaas stokte de puntenmachine van Toon na de 9e beurt.
Leon kon wel zijn puntjes blijven maken en met 25
caramboles in beurt 14 en 15 kon Leon voor de 2e keer
zeggen dat hij de Best of Seven was.
Leon speelde de finale met een gemiddelde van 6,00, maar
ook Toon was met een gemiddelde van bijna 6,50 dik
tevreden.
Na afloop werden Gerry en Patricia bedankt voor hun
gastvrijheid van de afgelopen 8 weken. Het is
hoogstwaarschijnlijk de laatste keer dat de Best of Seven in
’T Dorpskaffee is gehouden. Waar de 3e editie wordt
gespeeld zal in de loop van het komende seizoen worden
bekeken. Gezien het enthousiasme van de deelnemers zal er
zeker weer een vervolg komen.
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Vrijdagavond 15 juli: Kubb – avond!

Spel voor iedereen die met een stok van 30 cm kan gooien!
Net als voorgaande jaren gaat “Zes!”
voor heel Zijtaart weer een mooie
Kubb-avond organiseren. Vanaf 19.00
uur is het terrein nabij de kantine van
Afgelopen weekeinde was
V.O.W. weer ingericht voor een
Jong Nederland Zijtaart de
gezellige avond “Kubb” spelen.
gastheer van het
“Kubb”is een oud werp spel uit
juniorentoernooi van het
Zweden, waarbij uiteindelijk de
district Noordoost Brabant.
overwinnaar
van
de
koning het spel gaat winnen. Vroeger
Meer dan honderd leden
werd
bij
dit
spel
veel
gegokt waarbij de oude Germanen
van Jong Nederland uit
zelfs hun land en vrouw konden verliezen!
Vorstenbosch, Keldonk, Boerdonk, HDL, Reek, Erp en
Zijtaart verzamelden zich op zaterdagochtend bij de blokhut Zo erg zal het deze avond niet worden. Er staat alleen de
geschatte vaardigheid, geloof in jezelf en kans op geluk op
aan de Corsica voor een wereldreis door Zijtaart. Bij de
het spel. De spelregels zijn spoedig geleerd en er kan
poort moesten de leden door de douanecontrole en van
vrijwel onmiddellijk begonnen worden zo gauw zich 2
verdacht uitziende personen werd de bagage goed
teams gemeld hebben. ( Een team bestaat uit 2 of meer
gecontroleerd.
personen en er mag voortdurend gewisseld worden van
Nadat iedere groep zijn eigen slaaptent had opgezet, kon
werpers) Dus kom met velen: “Zes” beschikt over zo’n
worden begonnen met het eerste programmaonderdeel: de
tien-tal spellen en een grote ruimte, dus kan een grote
selfie speurtocht. Na een snelle lunch stond het
middagprogramma al te wachten: een werelds spellencircuit menigte bediend worden! De toegang is gratis en
toeschouwers zijn ook hartelijk welkom!
in de kom van Zijtaart. Van mega-zaklopen in Nederland
tot origami vouwkunst in Japan en van de Franse proeverij (Bij heel slecht weer gaat deze speelavond
begrijpelijkerwijs niet door: zie bericht in “Zijtaarts
tot het Schotse boomstamwerpen. De teams waren
Belang” van woensdag13 juli.
behoorlijk fanatiek in het uitvoeren van de diverse
opdrachten en kwamen rond half zes weer vermoeid aan bij Houd die avond vast vrij voor een heerlijke avond om eens
te komen “Kubb spelen” en geniet!
de blokhut.
“Zes!” van EGZ. EvenementenGroep Zijtaart.
Onze vaste kookstaf (Agnes en Gérard) waren net op tijd
klaar met het avondeten, zodat we meteen konden
aanschuiven. Na de overheerlijke tomatensoep kon iedereen
zich tegoed doen aan de Italiaanse tagliatelli. De bodem van Praat mee met DDB
de bakken kwam snel in zicht en er werd vlug nog wat
pasta bij gekookt, zodat iedereen kon genieten van de
In verband met de huidige verbouwing van het
heerlijke maaltijd. De 25 bussen slagroom zorgden voor een gemeentehuis, vergadert DDB de komende maanden op
feestelijke afsluiting. Na een half uurtje uitbuiken op de
verschillende locaties in Veghel. Op dinsdag 21 juni zijn
slaapzakken konden de eerste groepen alweer vertrekken
we in dorpshuis Het Klooster in Zijtaart. Belangstellenden
naar de bossen voor het avondspel. De vermoeidheid en het zijn van 19.30 uur tot 20.30 uur van harte welkom om mee
mooie weer waren debet aan de animo voor de disco met
te praten. Op de agenda staat onder meer de beoogde
DJ PyTon, maar dat mocht de pret niet drukken. Rond het
intentieovereenkomst N279-zuid mede in relatie tot de
kampvuur was het nog lang gezellig.
Veghelse verkeerscirculatie.
Na het gebakken eitje met spek op de zondagochtend
werden allereerst de tenten
(droog) opgeruimd en het veld
schoongemaakt voor de
slotopdracht; het Ren-je-rot
spel, dat door de meeste
groepen zeer fanatiek werd
gespeeld. Daarna kon Ruud de
einduitslag op gaan maken en
bleek het team van
Vorstenbosch 2 de meeste
punten te hebben gescoord.
Zij gingen naar huis met een
leuke prijs.

Geslaagd juniorentoernooi Jong
Nederland

Groetjes,
Jong Nederland Zijtaart
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Dorps Zeskamp Zijtaart presenteert:

KNORREN
KROSS

is onderdeel van:

Evenementen Groep Zijtaart

Feestavond
met D
met
DJJ Ni
N
Nick
ick Z (v.a.
(v.a
a. 20.00
20.0
00 u
uur)
ur) aansluitend
aansluitend de
de prijsuitreiking
prijsuitreiking
Kosten:

In de feesttent op het plein van Zijtaart
Knorrenkross: € 5,- p.p. • BBQ : € 10,- p.p • Knorrenkross en BBQ: € 12,50 p.p.

Meer informatie en opgeven via het inschrijfformulier: www.zijtaart.nl,

: Dorpszeskamp Zijtaart en in de horeca gelegenheden van Zijtaart
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Sportplaatjesactie
JUMBO supermarkten/VOW
Welke sporter droomt er niet van om zichzelf op een eigen
voetbalplaatje in een album te zien staan? Een album
waarin niet de grote landelijke kampioenen een prominente
rol hebben, maar waar de lokale helden van onze club
VOW op het podium staan.
Samen met supermarkt Jumbo gaan we een lokale
voetbalplaatjes actie opstarten. Onze eigen leden jong en
oud, zijn de toppers waarvan we een plaatje maken. Deze
plaatjes bundelen we in een album. Met dit album heb je
een echt collectors item in handen en bovendien een mooie
sportieve herinnering aan je tijd bij je eigen voetbalclub
VOW.
Jumbo biedt ons deze mogelijkheid en wij hebben
enthousiast “ja” gezegd tegen dit aanbod. Voor ons een
mooie kans de vereniging extra te promoten en om van
onze eigen leden een nog grotere ster te maken.
De spaaractie start op maandag 31 oktober 2016 en eindigt
op 25 december 2016 bij de drie Jumbo winkels in Veghel.
Je ontvangt bij iedere € 15,00 aan boodschappen 1 setje
voetbalplaatjes en elke week bij diverse actieproducten.
Vraag je familie, vrienden en kennissen om mee te gaan
sparen of ruil onderling, zodat je je album vol krijgt. Als je
aan het eind van de actie nog unieke plaatjes mist, is er nog
niets aan de hand. We willen dan een ruilmiddag
organiseren. Op deze manier hopen we ieders album vol te
krijgen, zodat het
voor de club en de
verzamelaars een
succesvolle actie
wordt.
Werkgroep
sportplaatjesactie

Relatietherapie in een samengesteld gezin
Ik hoor zo vaak dat mensen met een samengesteld gezin
problemen krijgen over de kinderen…. Als de kinderen er
niet zijn, gaat alles leuk en prima, maar als de kids er zijn,
verandert alles. Het is niet “de schuld” van de kinderen,
maar hun aanwezigheid verandert de partnerrelatie.
Stiefmoeders (maar ook stiefvaders) zien op tegen dat
weekend dat de kinderen van hun partner weer komen.
Soms wordt er zelfs het idee geopperd dat de stiefouder het
huis verlaat als de stiefkinderen komen…. Natuurlijk hoef
je er niet ALTIJD te zijn, maar als je steeds weggaat zal het
nooit veranderen.
Uiteindelijk kiest men dan vaak toch voor relatietherapie.
Wat ik vaak hoor is dat deze relatietherapie geen succes is.
En waarom is dat dan zo?? Men gaat naar een “gewone”
relatietherapeut. Ook bij relatietherapie zijn er meerdere
“scholen”, maar dat voert te ver om hier uit te leggen. De
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een is deskundiger dan de ander, maar laten we ervan
uitgaan dat je een echte deskundige raadpleegt.
Maar wat in dit soort gevallen belangrijk is, is dat men
(naast relatietherapeut) ook verstand heeft van de
ingewikkelde dynamiek van samengestelde gezinnen. Want
mijn ervaring is, dat allerlei hulpverleners (psychologen,
relatietherapeuten, artsen, praktijkondersteuners,
maatschappelijk werkers) goed bedoelde maar soms totaal
verkeerde adviezen geven. Net als de omgeving van een
samengesteld gezin, hebben zij geen idee van de
ingewikkeldheid van de relaties. En toch (en dat lijkt
tegenstrijdig) kunnen relatieproblemen in samengestelde
gezinnen vaak sneller worden opgelost dan “gewone”
relatieproblemen.
Hoe dat komt? Het gaat ook om “begrijpen hoe het werkt”.
Maar iemand die geen verstand heeft van stiefgezinnen, kan
dat ook niet uitleggen. Daarom is mijn hulp (naast
relatietherapie) ook instruerend. Als je het snapt dan kun je,
naast je emoties (die serieus genomen moeten worden) ook
je verstand inzetten en snappen hoe te
reageren.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2,
5467 CA Veghel

Privé
0413-310795 of 0621.59.24.35. www.stief-gezin.nl
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Lazy jazzy zondagmiddag met Judith
Nijland
Niemand minder dan jazzvocaliste Judith Nijland
verzorgt op zondag 19 juni van 15.00 uur tot 17.00 uur
met haar begeleidingsband een optreden in cultuurcafé
De Afzakkerij op CHV Noordkade te Veghel. Judith
schrijft en zingt steeds meer eigen stukken die tussen
jazz en pop laveren, maar jazz blijft haar grote liefde.
Drie eigen cd’s heeft ze op haar naam staan. Ze toert
inmiddels over de hele wereld. Judith Nijland heeft een
verrukkelijke stem en een plezierige lazy timing. De
toegang tot het optreden is gratis, een vrije gift is altijd
welkom.
Judith geniet met volle teugen van het leven en van muziek.
Dat straalt ze ook uit. Ze zingt een breed repertoire, van
jazzstandards tot popstukken en eigen liedjes. En nooit
zonder daar haar eigen draai aan te geven. Op dit moment
toert ze met A Jazz Tribute to ABBA, waarbij ze met haar
eigen band ABBA-liedjes ‘verjazzt’ en met de cd Trav’lin’
Light die ze met het Alexander Beets Quartet opnam. Al op
jonge leeftijd doet ze mee aan talentenjachten met zelf
geschreven liedjes. De piano thuis wordt veel gebruikt voor
klassieke pianolessen en eigen probeersels.
Zichtbaar genieten
Na een studie Grieks en Latijn studeert Judith jazz-zang aan
het conservatorium in Den Haag en slaat daarna haar eigen
weg in. Ze gaat steeds meer zelf stukken schrijven, maar
jazz blijft haar grote liefde. Haar heldere en warme stem
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met groot bereik is erg flexibel. Vaak zeggen mensen dat
haar geluid op dat van Karen Carpenter lijkt. Als Judith op
het podium staat, is ze sterk soms kwetsbaar en vaak vol
humor. Ze neemt je mee in haar verhaal en bovenal geniet
ze zichtbaar van de interactie op het podium met haar band
en het publiek. Inmiddels heeft ze vijf cd’s op haar naam
staan. Deze werden ook op de landelijke radio met veel
enthousiasme ontvangen. Natuurlijk zingt Judith het liefst
zoveel mogelijk live. Zowel in Nederland als in het
buitenland. Ze toerde de afgelopen jaren in Italië,
Zwitserland, meerdere keren in Thailand, Duitsland, Polen,
Zweden, en was te horen in Londen en New York.

EXCURSIE BLOEMEN LANGS DE
ZUID WILLEMSVAART
zondag 19 juni 9.00 uur – 12.00 uur
Bloemen langs de Zuid
Willemsvaart is het thema van de
fietstocht die natuurvereniging
IVN Veghel zondag 19 juni
organiseert. Met name is er
aandacht voor wilde bloemen, alhoewel ook wel
stilgestaan wordt bij de één of andere exoot omdat het
toevallig ook de Week van de Invasieve Exoten is!
Bloeiende klaprozen, koekoeksbloemen en knoopkruid
springen in het oog maar wat valt er nog meer te
ontdekken? Ook andere zintuigen moeten op scherp
staan, klinkt het karakteristieke ‘duldeljo’ van de
wielewaal?
Vertrek 9.00 uur vanaf het Stadhuisplein in Veghel op de
fiets, de excursie is een kleine 25 km. Rond 12.00 uur
zullen we weer terug in Veghel zijn. Iedereen is welkom
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om mee te fietsen en er zijn geen kosten aan de excursie
verbonden.
Wilde planten zijn een belangrijke voedselbron voor veel
insecten waaronder ook de bijen. De bloemrijke bermen
langs de Zuid Willemsvaart hebben daar een waardevolle
rol in. Tussen de bermplanten staan op enkele plekken
inheemse orchideeën. Gelukkig komen wilde orchideeën
tegenwoordig wat vaker voor, maar zo talrijk als vroeger
vinden we ze nog niet. Orchideeën zijn nogal kieskeurig
wat groeiplaats betreft en zijn bovendien afhankelijk van
schimmels in de grond (hetgeen ook verklaard waarom het
uitgraven en verplanten gedoemd is te mislukken). Los
daarvan zijn ze nog steeds wettelijk beschermd en is het
verboden om planten te plukken of uit te graven.
De wielewaal is een opvallende heldergele gekleurde
zangvogel, die vroeger, net zoals de orchideeën, talrijk
voorkwam maar nu op de rode lijst staat. In het
Wijboschbroek is er nog een mannetje aan het zingen en
hopelijk horen wij die zondag ook!
Nadere informatie: Karin Koppen, tel (0413) 21 02 16 of
www.ivn-veghel.nl

Kom kijken, luisteren, dansen en
muziek maken!
Open Dag Muziek en Dans Phoenix Cultuur
tijdens Food & Happiness Fair
Zondag 26 juni opent Phoenix Cultuur haar deuren
voor een open dag Muziek en Dans in samenwerking
met de Food & Happiness Fair in de Proeffabriek aan
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de CHV Noordkade. Onder de noemer IKTOON, het
thema van de jaarlijkse maand van de amateurkunst,
laten leerlingen en docenten die middag zien en horen
wat zij in huis hebben.
Van 12:00 uur tot 14:00 uur kan jong en oud in de Malerij
op de CHV Noordkade genieten van korte optredens,
verzorgd door jonge muziek- en dansleerlingen van
Phoenix Cultuur. Voor iedereen die zelf een
muziekinstrumenten wil leren bespelen is er daarna de
mogelijkheid om alle instrumenten te ontdekken en uit te
proberen op de instrumentenmarkt. Hebben muzikanten in
de dop de smaak te pakken, dan kunnen ze zich nog voor de
zomervakantie aanmelden voor een gratis proefles.
Van 13:30 uur tot 14:45 uur kunnen bezoekers deelnemen
aan een Capoeira workshop in Danszaal 2. De workshop is
voor jongens en meiden vanaf 14 jaar en volwassenen.
Om 15:30 uur is er een wervelend dansoptreden in de
Malerij. Van 14:00 uur tot 16:00 uur treden ensembles van
Phoenix Cultuur op tijdens de Food en Happiness Fair in de
Proeffabriek. Onder het genot van een lekker drankje en
hapje wordt de middag feestelijk afgesloten!
Meer informatie over de
open dag en het muziek- en
dansaanbod van Phoenix
Cultuur:
info@phoenixcultuur.nl of
www.phoenixcultuur.nl.
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Beste lezers,
De drukke gezellige zomertijd is alweer aangebroken. Sinds onze laatste nieuwsbrief hebben we wederom veel positieve
ontwikkelingen gezien. Zowel hier in Nederland als tijdens het laatste werkbezoek in de Congo.
Kortom het is weer de hoogste tijd om iedereen van nieuwe informatie te voorzien.
Verslag werkbezoek april 2016.
Ook in 2016 hebben Harold en Dick weer een indrukwekkende reis naar de Congo gemaakt. In zeer beknopte vorm vindt
u hier een update. Via onze Facebook pagina en onze website kunt u een uitgebreid werkverslag lezen.
x

Weeshuis in Fataki.

In Fataki blijft het triest om te zien hoe de kleine kinderen daar moeten leven en hoe hard de zusters werken om
ze op te laten groeien. Er is vooral een hele grote behoefte aan melkpoeder voor de allerkleinsten. Blij
constateren Harold en Dick dat de accu´s die na ´t vorige werkbezoek afgeleverd zijn, het weeshuis goed van
stroom kunnen voorzien. Om de waterpomp in Fataki van stroom te kunnen voorzien, hebben Harold en Dick in
Bunia een generator gekocht. Een lokale mecanicien regelde het vervoer, een testopstelling beneden bij de
pomp en dat alles tijdelijk geïnstalleerd werd. Zoals op bijgaande foto te zien is, moest de generator daarvoor
met de hand naar beneden gedragen worden. Een hele klus! Afgezien van een losgeschoten koppeling in de
leiding halverwege de berg, kan de watertank boven bij het weeshuis en het klooster al snel gevuld worden met
water. Een eenvoudige maar effectieve dobber laat zien dat de tank gevuld is. Uiteindelijk zal de generator
boven op de berg opnieuw geïnstalleerd worden zodat niet alleen de pomp aangedreven wordt maar ook op de
berg een betrouwbare stroomvoorziening gerealiseerd wordt.
x

Kliniek in Bunia.
De kliniek in Bunia willen we medio oktober 2016 in gebruik nemen.
Voordat we zover zijn moet er nog een waterput geslagen worden,
sanitair geplaatst, meubels gemaakt en medische apparatuur
aangeschaft worden. Ten behoeve van de veiligheid wordt er nog een
muur om de kliniek gebouwd.

Contact Stichting VentiVenti: Deken de Louwstraat 4, 5401BM Uden; info@ventiventi.nl; www.ventiventi.nl
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Drodro.
Het waterproject in Drodro is inmiddels afgerond. De tank is op een goede manier geplaatst, het pomphuis is
gereed, er zijn waterpunten voor de lokale bevolking. De directeur van het ziekenhuis heeft ons laten zien dat er
stromend water is in het ziekenhuis. Hoewel we hier o.a. al een autoclaaf (destilatie apparaat), een
babyweegschaal, een centrifuge voor bloedanalyse en stethoscopen hebben gerealiseerd, is er nog grote
behoefte aan meer apparatuur, bedden en matrassen.
Een bezoek aan de school met overhandigen van o.a wereldkaarten en opblaasbare wereldbollen was een groot
succes. Als dank voor de giften hebben de kinderen een voorstelling gegeven en voor ons gezongen.

Algemene indruk na bezoek.
Onze conclusie is dat er goed wordt gewerkt en het was mooi om te zien dat het project voor de
watervoorziening in Drodro nu helemaal is afgerond. In Fataki moet nog wel werk worden verricht en de kliniek
is ook nog niet helemaal klaar maar we zijn zeker op de goede weg. We gaan ons nu vooral richten op het
afmaken van de lopende projecten en ondertussen de ondersteuning voor het ziekenhuis en weeshuis
uitwerken en bespreken.
Check overhandigd aan VentiVenti

Vanuit de vormselwerkgroep van Erp is
VentiVenti op zeer royale wijze beloond. De
vormelingen hebben met hulp van enkele ouders
“Hou-`t vast-actie” opgestart. Paaseieren
verkopen, een zelf uitgezette wandeltocht
voorzien van eigen uitleg en embalageboxen in
twee supermarkten, leverden ´n mooi bedrag op
van maar liefst € 591,30!! Tijdens de afsluitende
viering van de vormelingen is deze symbolische
cheque aan VentiVenti overhandigd. Nogmaals
bedankt aan allen die hieraan meegewerkt
hebben!
'ƌŽĞƚĞŶǀĂŶsĞŶƚŝsĞŶƚŝ͘

Contact Stichting VentiVenti: Deken de Louwstraat 4, 5401BM Uden; info@ventiventi.nl; www.ventiventi.nl
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