Samen op pad:
tijdelijke uitbreiding rolstoelpool gemeente Veghel
Als het weer mee zit, is de zomer het moment om er gezellig samen met elkaar op uit te
trekken. Wanneer lopen (tijdelijk) wat moeilijk gaat, is het mogelijk om gratis maximaal
twee dagen een rolstoel of duofiets te lenen. Om te voldoen aan de extra vraag tijdens de
zomermaanden, zijn er de komende maanden 20 extra rolstoelen beschikbaar. In totaal
staan er nu 47 leenrolstoelen op diverse locaties binnen de gemeente.
Minder vermoeiend
Veel oudere mensen hebben niet dagelijks een rolstoel nodig, maar soms is het fijn om
hiervan gebruik te kunnen maken. Bijvoorbeeld tijdens familiebezoek, een middag
winkelen, of een weekendje weg. Door een leenrolstoel wordt het op pad gaan voor hen
minder vermoeiend en voor de mantelzorger minder belastend.
Samen naar een terrasje fietsen
De duofiets is een populair vervoermiddel voor mensen die niet (meer) zelfstandig kunnen
fietsen en dit samen met een familielid, vriend(-in) of vrijwilliger willen doen. Met mooi
zomerweer heerlijk op pad en genieten van de natuur die nu zo prachtig in bloei staat. Of
samen naar een terrasje fietsen. Het is (weer) mogelijk met de duofiets!
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KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 31 juli 9.30 uur Woord- en Communieviering (Samenzang)
Wij gedenken: Cor en Bertha Oppers- van Erp (vanw.verjaardag); Jaargetijde Marion
Jonkers-van Zoggel; Hans van Zoggel; Anneke en Mies van Zoggel-van der Linden;
Marietje van der Linden-van Schaijk.
Mededeling:
Zaterdag 3 september a.s. wordt weer de jaarlijkse Bedevaart voor Veghel e.o. naar
Kevelaer gehouden.
De kosten voor volwassenen zijn € 19,00 en voor kinderen € 10,00. Een geldig
paspoort/identiteitskaart is verplicht. Men kan zich hiervoor t/m 19 augustus opgeven bij:
Christien van Helvoirt, Ceciliastraat 6, tel.nr. (0413) 36 58 61.

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
Meldpunt Thuiszorg Pantein
Ons Welzijn, Ouderenwerk
Aanzet maatschappelijk werk
Brabantzorg

0900-8803
36.73.09
36.69.86
088-99.85.555
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BELANGETJES

Voor iedereen
Alle inwoners van de gemeente Veghel kunnen kosteloos
voor korte tijd een rolstoel of duofiets lenen zonder
ingewikkelde procedure. U hebt hiervoor geen Wmo- of
Wlz-indicatie nodig.
Voorwaarden lenen duofietsen en rolstoelen
U (of uw begeleider) kunt de duofiets of rolstoel één tot
maximaal twee aaneengesloten dagen lenen. Om er zeker
van te zijn dat er een duofiets of rolstoel beschikbaar is,
kunt u het beste van te voren reserveren. U maakt spreekt
dan ook af wanneer u de duofiets of rolstoel terug brengt.
Meenemen
Neemt u bij het ophalen van de rolstoel het volgende mee?
• een geldig identiteitsbewijs
• een borg van € 20,00. Dit bedrag krijgt u weer terug
wanneer u de rolstoel of duofiets schoon en onbeschadigd
inlevert.
Locaties waar u een rolstoel of duofiets kunt reserveren
• Gemeenschapshuis Den Hazenpot, Boerdonk, tel. (0492)
46 55 30
• Karel van Doorn, Eerde, tel. (06) 222 402 75 (alleen
duofiets)
• Woonzorgpark Simeonshof, Erp, tel. (0413) 21 44 44
• Vakgarage Albert van der Linden, Keldonk, tel. (0413) 21
11 85
• Zorgcentrum AAtrium, Veghel, tel. (0413) 31 41 51
• Zorgcentrum Sint-Joachim & Anna, Veghel, tel. (0413)
37 06 66
• Van Coothhuis, Veghel, tel. (0413) 85 25 54 (alleen
rolstoel)
• Verpleeghuis De Watersteeg, Veghel, tel. (0413) 36 29 51
• De Fietsenwinkel, Zijtaart, tel. (0413) 35 22 03 (alleen
duofiets)
Langer lenen?
Er zijn situaties waarin het gebruik van een rolstoel voor
langere tijd gewenst is: Langer dan twee dagen, maar korter
dan zes maanden? Bijvoorbeeld na een operatie? Dan kunt
u terecht bij de Thuiszorgwinkel bij Ziekenhuis Bernhoven
te Uden. Het lenen van de rolstoel is ook hier gratis.
Bent u langer dan zes maanden (bijna) volledig afhankelijk
van de rolstoel, dan kunt u hiervoor een afspraak maken bij
de Wmo-consulent, tel. 14 04 13 of wmo@veghel.nl .
Hiervoor betaalt eveneens geen eigen bijdrage.

Heerlijk het is weer zomer
Maar zijn de avonden
toch te koud
Bel gebroeders Klomp
voor vuurkorfhout.
06-51144487

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.
Gevonden: rood-wit lenzendoosje, Doornhoek,
weg/fietspad linksaf bij Keslaerstraat. Af te halen bij
Raaijmakers Drukwerk.

Bericht van de Redactie
Op woensdag 10 augustus (week 32)
en woensdag 24 augustus (week 34)
verschijnt er in de zomervakantie geen
Dorpsnieuws Zijtaarts Belang.
Lever daarom tijdig uw kopij in.
Zomeropenstelling Dorpshuis Zijtaart
Wij maken u erop attent dat Dorpshuis Zijtaart en de
gymzaal in verband met de zomervakantie gesloten zijn
vanaf maandag 25 juli tot en met zondag 4 september 2016.
Vanaf maandag 5 september bent u weer van harte welkom
voor de reguliere activiteiten.
Uitzonderingen op de vakantiesluiting zijn het Eetpunt op
dinsdag en donderdag (van 11.30 uur tot circa 13.00 uur) en
de prikdienst op de donderdagochtend (vanaf 8.00 uur tot
circa 9.00 uur). Voor deze activiteiten kunt u dus ook
tijdens de vakantieperiode gewoon in het Dorpshuis terecht!
Daarnaast is in voorgaande jaren gebleken dat de
openstelling op dinsdag- en donderdagmiddag tot 17.00 uur
zeker voorziet in een behoefte van veel Zijtaartse inwoners
om ook in de vakantieperiode een ontmoetingsplek te
hebben. Daarom zijn we voornemens om ook dit jaar het
dorpshuis op deze middagen te openen. Dit is echter wel
afhankelijk van de vraag of we voldoende gastheren of
gastvrouwen bereid vinden om deze middagen in te vullen.
We zullen hierover te zijner tijd een nader bericht plaatsen
in het Zijtaarts Belang.
Bestuur Dorpshuis Zijtaart

Gezocht: mobiele telefoon.
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VOW Promotion schenkt
4 dug-outs aan VOW
Stichting VOW Promotion heeft
VOW voorzien van 4 mooie
nieuwe dug-outs. Na een
enquête onder de leden van
VOW Promotion werd er massaal gestemd op de diverse
voorstellen welke ook door de leden werden aangedragen.
De meeste stemmen kreeg het vervangen van de bestaande
stenen dug-outs op het hoofdveld. Afgelopen dinsdag
werden de dug-outs geplaatst en supertrots zijn we hoe het
geworden is. Op veld 1 zijn 2 dug-outs geplaatst met
stoeltjes en langs veld
2 zijn 2 dug-outs
geplaatst met banken.
Namens VOW willen
we het bestuur en
leden van VOW
Promotion hartelijk
bedanken voor deze
fantastische gift! Ook
een woord van dank richting de vrijwilligers welke de
voorbereidingen hebben getroffen zodat de dug-outs ook
geplaatst konden
worden. Vele handen
maken licht werk, dat
is hier ook weer
gebleken, super!
Wil je ook lid worden
van de leuke stichting
van VOW Promotion,
stuur dan een mail
naar:
vow-promotion@ziggo.nl. Je krijgt voor € 50,00 per jaar
een bordje met je naam in de kantine op een prominente
plek boven de bar en een VOW Promotion middag, welke
dit jaar gepland staat op 25 september. Heren 1 speelt op
deze dag thuis tegen Avesteijn.

Vakantie vrijdag 5 augustus
t/m 28 augustus
Openingstijden voor de vakantie:
dinsdag 2 augustus 8.30u t/m 12.30u
woensdag 3 augustus 8.30u t/m 12.30u
donderdag 4 augustus 8.30u t/m 12.30u
Het is fijn als U uw bestelling vooraf kunt
doorgeven.
Fijne zonnige vakantie allemaal.

Ruitersport Zijtaart – Goede
resultaten in de zomer
Tijdens Jumping Heeswijk in het weekend van 17 juli werd
Indira Jussen knap 2de met haar jonge paard Gambler. In de
klasse B springen scoorde zij 74 punten voor de stijl!
Renee Buser dressuurt nu een klasse hoger met haar paard
Starbuck. Met 188 punten behaalde zij naast een winstpunt
ook een mooie 2de prijs in de Mortel.
Glenn van de Ven is afgelopen weekend gaan springen in
Schaijk. In de klasse Z werd hij 5de met zijn paard Ziezo.
Ook hij doet dus weer goede zaken!

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 25 nr. 43

27 juli 2016 – 3 aug 2016

pagina 4

KBO
KAARTEN
Uitslagen van 21 juli:
Jokeren:
1. Tiny v.Kasteren
2. Henk v.d.Linden
Rikken:
1. Bert Vissers
2. Martien v.Zutphen
Poedelprijs:
Jan v.Zutphen
Loterij:
Lenie Henst

135 pnt.
87 pnt.
75 pnt.
64 pnt.
- 8 pnt.

BRIDGEN ZBC’01 19 juli 2016
Lijn A
1 Cor Mollen & Jan Rijkers
2 Ria Veldhuis & Mien Vissers
3 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
4 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
5 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
6 Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
7 Clasien Nolle & Trudy Smulders
Lijn B
1 Anneke Jans & Maria Pepers
2 Hein de Wit & Jo de Wit
3 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
4 Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
5 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
6 Rina v. Berlo & Maria Rijken
7 Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
8 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
9 Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel
10 Tonny Rijkers & Jo van de Tillaart
11 Lilian Harbers & Rob Harbers

59,38
52,71
51,04
50,21
46,04
45,63
45,00
64,27
60,73
58,13
55,63
48,44
46,15
45,31
44,79
44,27
41,67
40,63

Bridge KBO 22 juli 2016
Lijn A
1 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
2 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
3 Mien Verhoeven & Mien Vissers
4 Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
5 Piet Thijssens & Riek Rijkers
6 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
7 Theo van Dijk & Toos van Dijk
8 Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
Lijn B
1 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
2 Jeanne Peters & Geert Putmans
3 Toon Gevers & Lenie Swinkels
4 Adriaan v.d. Tillart & Tonny Rijkers
5 Jo Verhoeven & Henk v.d. Linden
6 Tonn Verbruggen & Willemien Verhoeven
7 Jos Peters & Maria Peters
8 Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen

62,50
57,64
56,94
50,69
50,00
46,53
45,83
29,86
60,42
55,56
52,08
50,69
47,92
46,53
43,75
43,06

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Dames en Heren: zaterdag 30 juli, Herveld, vertrek 8.00
uur.
Dames en Heren: zondag 31 juli, Oisterwijkse Vennen,
pauze in Moergestel ’t Draaiboompje, vertrek 8.30 uur.
Senioren: woensdag 3 augustus, Vrijgezellenbedevaart,
Smakt ‘Pelgrimshuis’, vertrek 8.30 uur.

Motorclub Veghel Avondrit
De avonden worden weer korter, daarom heeft MCV
donderdagavond 28 juli alweer de laatste avondrit. Zoals je
van ons gewend bent, wordt dit weer een mooie route van
ca 100 km. Heb je een motor, rijdt dan met ons mee. We
vertrekken om 19.00 uur bij D'n Brouwer in Mariaheide.
Niet leden betalen € 2,00. Kom op tijd, zodat we de route
op je navigatie kunnen zetten.
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Akkerranden informatiebord

Alle lopers van de Vierdaagse:
PROFICIAT.
En Joke, al deed het deze keer wat
zeer, je liep hem toch voor de 20e
keer!!!

Op het bedrijventerrein Doornhoek in Veghel staat een
nieuw bord met informatie over de akkerranden die daar
ingezaaid zijn. Wethouder Annemieke van de Ven heeft op
vrijdag 22 juli het bord onthuld. Vier partijen zijn
betrokken bij dit project, namelijk de gemeente,
natuurvereniging IVN, bijenvereniging Ambrosius en
ZLTO. Allen zijn het erover eens dat de samenwerking tot
een positief resultaat heeft geleid. Op het bedrijventerrein
zijn nog verschillende koppels patrijzen en andere
akkervogels die dankbaar gebruik maken van de ingezaaide
akkerranden. Het gaat niet goed met de akker- en
weidevogels in Nederland; helaas zijn er op Doornhoek
waarschijnlijk meer vogels te vinden als op een gemiddeld
boerenbedrijf. Reden waarom de provincie een
subsidieregeling in het leven heeft geroepen om deze
vogels te steunen en waaruit het project voor een deel is
gefinancierd. Ook waarom IVN het bedrijventerrein
oproept om de ambitie te hebben om een groen
bedrijventerrein te worden en zich structureel in te zetten
voor de aanwezige natuur.
Van de Crommert van de bijenvereniging Ambrosius
haakte daarop in: “Het is belangrijk om dit breder te zien en
dat de betrokkenheid van burgers bij bijen en natuur in z’n
algemeenheid gestimuleerd wordt. Een project zoals dit
draagt daartoe bij”.
De akkerranden zijn twee maanden geleden ingezaaid en
hebben nogal last gehad van het natte weer. De verwachting
is uitgesproken dat over een maand de randen in volle bloei
staan.
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Vrijdag 29 Juli aanvang 20.00 uur inschrijven in het café tot 19.30 uur mogelijk

Jaarlijks oogstfeest op zondag 7
augustus te Nijnsel.

Ze maaien met de zigt, dorsen het graan met antieke
dorskasten en bakken het brood op ambachtelijke wijze!
Het paard van Toon Krol loopt zijn rondjes in de
Wie geboeid is door het boerenleven zoals dat vroeger werd dorsmanege die de Lanz langdorser aandrijft. Voor de
geleefd, proeft op “Hoeve Strobol” de gemoedelijke sfeer
kinderen deze dag geen computerspelletjes maar ruimte om
van vroeger. Op zondag 7 augustus wordt van 11.00 uur tot hun eigen springtouw te draaien, te haktollen of draaien met
17.00 uur aan de Strobolse Heidesteeg 10 te Nijnsel het
de hoelahoep. Er is echt van alles te doen, al met al een dag
jaarlijkse oogstfeest gehouden. Enthousiaste boeren,
om niet te missen! Iedereen, van jong tot oud, is welkom.
bakkers en auteurs tonen het hardwerkende boerenbestaan
Entree en parkeren zijn gratis.
en het vernuftig inzicht van onze voorouders.
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Op een postzegel….
Het stel kwam bij mij omdat er een groot ongenoegen was
over allerlei kleine dingen in hun samengesteld gezin.
Vader zorgde voor zijn dochters nadat moeder was
overleden. De vriendin van vader, Lysette, kwam
regelmatig in de weekends (en soms vaker) en tijdens
vakantieperiodes, maar ze wilde nu alleen op vakantie.
Vader vroeg mij wat te doen, hij wilde het liefst Lysette
meenemen op vakantie…. Er waren op zichzelf goede
wegen ingeslagen om de problemen op te lossen, maar een
vakantie is vaak extra ingewikkeld: je zit met z’n allen op
een postzegel. Ik adviseerde hem een weekend (of 2) met
Lysette alleen te regelen en de rest alleen met de kinderen
door te brengen. Ofschoon ze van plan waren dat advies op
te volgen, liep het anders. Lysette bracht haar vakantie
alsnog door bij het gezin. De kinderen waren van goede wil
en hadden écht hun best gedaan. Lysette en vader ook.
Toch gebeurde waar ik bang voor was: de ontwikkelde
ergernissen waren nog niet voldoende opgeruimd en
uitgesproken. De ongenoegens staken weer volop de kop
op. Lysette was boos op zichzelf dat ze “er weer ingetuind
was…”. Vader had niet echt gemerkt dat Lysette zich had
lopen ergeren en Lysette was daarover bijna in shock. Hoe
kon het dat het hem niet was opgevallen? Lysette was erg
teleurgesteld in hem. Zélfs na mijn bemoeienis was het hem
niet duidelijk hoe moeilijk het gedrag van zijn zoons voor
haar af en toe was. Zat er nog wel toekomst in hun relatie?
Inmiddels zijn we de brokstukken van de vakantie aan het
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opruimen en moeten we afwachten of de problemen
opgelost kunnen worden. Nog belangrijker, kan het
vertrouwen van Lysette in vader nog hersteld worden?
Zo’n teleurstelling op de vele teleurstellingen van het
verleden…… Wie zal het zeggen? Ik durf hier geen
uitspraak over te doen.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2,
5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Zomeractiviteiten voor jongeren
Join us organiseert deze zomer activiteiten voor jongeren
van 13 tot 18 jaar. Zodat zij samen met andere jongeren
leuke dagen beleven tijdens hun vakantie.
Voor sommige jongeren duurt de zomervakantie lang. Zij
vervelen zich of voelen zich alleen. Soms is de stap om met
leeftijdsgenoten activiteiten te ondernemen te moeilijk. Om
deze jongeren te helpen is er in Veghel aan de Noordkade
Join us ontstaan. Een project vanuit de gemeente in
samenwerking met Ons Welzijn en Joli. Met begeleiding
worden jongeren geholpen om meer contact met andere
jongeren aan te gaan en dat te onderhouden. Waarbij een
ontspannen tijd voorop staat. Om de week hebben zo’n tien
jongeren het al fijn bij Join us. Zij geven aan de gezellige,
open sfeer erg prettig te vinden.
In de zomervakantie ondernemen we een avond en drie
dagen activiteiten met elkaar. We gaan samen naar Fabriek
Magnifique, zwemmen en naar attractieparken. Puur om
samen lol en meer contact met leeftijdsgenoten te hebben.
Iedereen tussen de 13-18 jaar is bij Join us welkom, gratis
en vrijblijvend. Enkel de kosten voor de activiteiten zijn
voor eigen rekening. Voor meer informatie en het hele
programma kunt u kijken op www.jolizorg.nl/joinus.

€
€

Friet speciaal
Gezinszak:
pers.
Snacks
Frikadel
Frikadel speciaal
Kroket
Goulash kroket
Bamischijf
Nasischijf
Viandel
Kipkorn
Kaassoufflé
Portie Bitterballen (5 stuks)
Portie Kipnuggets (5 stuks)
Sito-stick
Mexicano
Gehaktstaaf
Gehaktstaaf speciaal
Macho

Aantal

€
€
€
€

Broodjes
Kroket
Frikadel
Hamburger
Ham/kaas

Totaal: €

Weekendmenu
Soep:

Stokbrood
Ham/kaas
Hawaï
Bourgondische vlees
Kip-Saté
Weekend schotels
Shoarma
Saté

€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€

€
€
€
€

€

€
€
€

Bakje mayonaise
Bakje satésaus
Bakje stoofvlees

Gezond

Bedrag
€
€
€
€
€

Omschrijving
Portie saté (2 stokjes)
Loempia
Loempia speciaal
Gehaktbal
Gehaktbal speciaal
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Smakelijk eten!

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Klein satésaus
Klein satésaus + mayo
Friet satésaus
Friet satésaus + mayo
Klein stoofvlees
Klein stoofvlees + mayo
Friet stoofvlees
Friet stoofvlees + mayo
Klein speciaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

Bedrag

Klein
Klein mayonaise
Friet
Friet mayonaise
Supertje

Omschrijving
Friet

Pataterij open:
Ma- Di- Do: 19:00uur -21:00 uur
Vrij – Zat: 17:00 uur – 21:00 uur
Zo: 12:00 uur – 21:00 uur
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Diversen:

Aantal

Bestelling voor:

Yvonne en Franc Kleijngeld
Pastoor Clercxstraat 53 – 55,
5465 RE Zijtaart
Tel: 0413-363638
www.feestzaal.nl
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PATATERIJ KLEIJNGELD

Vanaf Augustus gaan we onze activiteiten uitbreiden.
Voorheen was het al mogelijk om friet en snacks in
het cafe te eten en ook mee te nemen.
Nu het Dorpskaffee met deze activiteit gaat stoppen willen
we graag de inwoners van ons dorp de mogelijkheid
bieden om friet en snacks bij ons te bestellen.
Dit kan zowel telefonisch als aan de bar.

Om kennis met onze producten te kunnen maken
Hebben we in de maand Augustus een actie:

Voor € 4,- friet met 4 snacks, keuze uit frikadel ,kroket of bamischijf voor € 8,00

Ook de bekende stempelkaartactie die U bij het Dorpskaffee kreeg
blijft bij ons geldig en kan verder doorgestempeld worden.
We zien U graag bij ons en alvast SMAKELIJK ETEN.
Yvonne en Franc Kleijngeld

