Gebruik van de DUO-fiets
De DUO-fiets is voor gebruik vanaf zondag 7 augustus tot en met maandag 22
augustus te reserveren en op te halen bij :
Jan van Nunen Zondveldstraat 1A
Telefoon 343967 eventueel mobiel : 06-23628823

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.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 7 augustus 9.30 u. Pater van Delden (Seniorenkoor)
Wij gedenken: Mnd.ged. Johan en Doortje van Nunen- Brugmans; Ben en Marietje van de
Ven-van Grotel (nms. ZLTO afd. Zijtaart); Overl.ouders van den Hurk-van den
Nieuwenhuizen, zoon Jan en schoondochter Mien; Johan en Dora van der Heijden-Pepers
en zoon Hans; Jaargetijde Bert Peters; Johan Thijssen; Uit dankbaarheid voor een 50-jarig
huwelijk.
Doop: 11.30 u. Roos: dochter van Pieter en Lieke van Dijk-van Asseldonk.
Zondag: 14 augustus 9.30 u. Maria Ten Hemelopneming Pater van Delden
(Samenzang)
Wij gedenken: Overl.ouders van Rijbroek-van Boxtel, dochter Betsie en zoon Theo; Jan
Oppers (vanw.verjaardag); Gerardus Verhoeven en overl.familie Verhoeven en van
Lankvelt; Piet en Martha van den Tillaart-Kremers (vanw.verjaardag); Annie GibbelsPepers; Overl.ouders van den Oever-Verhoeven; Familie Kuijpers-Kuijpers en Wim van
Schaijk.
Overleden: Johan Thijssen in de leeftijd van 89 jaar.
Mededeling: Zaterdag 3 september a.s. wordt weer de jaarlijkse bedevaart voor Veghel e.o.
naar Kevelaer gehouden. De kosten zijn: volwassenen € 19,00 en kinderen € 10,00. Een
geldig paspoort/ identiteitsbewijs is verplicht. Men kan zich hiervoor opgeven t/m 19
augustus 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
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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.
Verloren: Sleutelbos in de Pastoor Clercxstraat,
gaarne terugbezorgen bij Raaijmakers Drukwerk

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

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

Keukenhulp vanaf 15 jaar.
Vindt jij het leuk om in de keuken te
werken en om het koks vak te leren?
Neem dan contact op met
Mike Versantvoort op 0413-343382
of info@eethuisdereiger.nl
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KBO
KAARTEN:
Uitslagen van 26 juli:
Jokeren:
Mien Ketelaars
Rikken:
Willy v.d.Berkmortel
Loterij:
Bert Vissers
Uitslagen van 28 juli:
Jokeren:
Riek v.Sleuwen
Rikken :
1. Henk v.d.Linden
2. Marjo Visseres
3. Bert Vissers
Poedelprijs:
Mien Ketelaars
Loterij:
Willy v.d.Berkmortel

98 pnt.
102 pnt.

112 pnt.
100 pnt.
97 pnt.
69 pnt.
-35 pnt.

Wegens vakantie gesloten
van vrijdag 5 augustus
t/m 28 augustus

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag vriendschappelijke wedstrijd Keldonk
- Zijtaart d.d. 26-07-2016
Jan Broks
Ad v.d. Linden
Ad v.d. Tillaart
Cor Rijkers
Koos v. Lankveld
Gerrit Jans
Huub v. Hees
Theo Jans
Martien Rijkers
Frans Bolwerk
Harrie Tielemans

56 34
44 32
40 36
36 23
37 25
29 26
23 22
20 18
20 21
17 15
13 15

-

Wim v.d. Sanden
Frans v. Leuken
Tonnie v. Uden
Rien Kemps
Mies Gibbels
Toon Opsteen
Cor Coppens
Tonnie v. Uden
Wim Kremers
Tonn Verbruggen
Cor Coppens

47
42
33
35
37
32
24
33
28
24
24

54
19
29
34
50
51
33
44
16
18
29

Uitslag vriendschappelijke wedstrijd Zijtaart Heeswijk d.d. 28-07-2016
Wim v.d. Sanden
Toon Cissen
Tonnie v. Uden
Rien v. Tiel
Mies Gibbels
Toon Opsteen
Cor Coppens
Jan v.d. Oever
Wim Kremers
Tonn Verbruggen
Jan v. Uden

45 23
61 70
31 48
29 23
35 51
30 25
22 23
17 18
26 20
22 22
17 9

-

Marinus Cleerdin
Peter Verhagen
Christ v. Uden
Jan Schuurmans
Jan v.d. Pas
Harrie Kuys
Ria v.d. Ven
Harrie v.d. Ven
Ria v.d. Ven
Harrie Daandels
H. van Houtum

30
48
25
30
40
33
25
20
25
20
14

25
68
20
32
33
28
16
19
17
14
13

Openingstijd voor de vakantie:
donderdag 4 augustus 8.30u t/m 12.30u
Fijne zonnige vakantie allemaal.

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Dames en Heren:
zondag 7 augustus, Haterdse vennen, pauze in St. Walrick,
vertrek 8.30 uur.
zondag 14 augustus, Providentia, pauze in Sterksel, café
‘De Scheep’, vertrek 8.30 uur.
Senioren:
woensdag 10 augustus, Esbeek ‘De Utrecht’, pauze in
‘Den Bockenreijder’, vertrek 8.30 uur.
woensdag 17 augustus, Molentocht Land van Cuijk, pauze
in St. Agatha, ‘De S-bocht’, vertrek 8.30 uur.
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Vakantiesluiting van
de Zijtaartse bieb
De bibliotheek in dorpshuis Het Klooster is tijdens
de zomervakantie vanaf 26 juli gesloten. We zijn
weer geopend op dinsdagmiddag 6 september.
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vrijdag
10.00 – 19.00 uur
zaterdag
10.00 – 16.00 uur
Prettige vakantie en wellicht tot ziens in september.
We zijn dan weer het hele jaar door open op de
dinsdagmiddag, dinsdagavond en donderdagavond.

Tijdens de vakantiesluiting zal de boekencollectie voor Annie, Sjaan, Sonja, Thea, Annelies, Mieke en
volwassenen in de Zijtaartse bieb worden vernieuwd. Linda,
Onze collectie is begrijpelijkerwijs niet zo groot, maar vrijwilligers van de bibliotheek in Zijtaart
op deze manier blijft het wel steeds actueel. U kunt
echter via de computer alle boeken uit de uitgebreide
collectie van de Noordoost Brabantse Bibliotheken
kosteloos reserveren en na een mailtje van de
bibliotheek ophalen. Deze service blijft ook in de
vakantie mogelijk, alleen moet u dan uw gereserveerde
boeken ophalen in de bieb in Veghel.
In de vakantieperiode blijft de Veghelse bibliotheek
gewoon open op:
dinsdag
11.00 – 19.00 uur
woensdag
11.00 – 18.00 uur
donderdag
10.00 – 18.00 uur
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Uitnodiging
Op woensdag 31 augustus 2016 houdt TV Zijtaart van
19.00 uur tot 20.00 uur een tennisclinic voor senioren en
junioren. Iedereen uit Zijtaart en omgeving is welkom en
kan zo kennismaken met de tennissport. Ook volwassenen
en kinderen, die al lid zijn, kunnen meedoen.
- Tennis is een boeiende sport, waar je je hele leven van
kunt genieten.
- Waar je al met slechts 1 partner vooruit kunt om het te
beoefenen.
- Wat je kunt doen in de mate die je zelf wenst.
- Een sport, die bewezen heeft meer spieren te kunnen
laten gebruiken dan bij de meeste andere sporten.
- Ook als teamsport gedaan wordt in competitieverband.
Bij de clinic doe je onder begeleiding van de clubtrainer
een aantal oefeningen, spelvormen en wedstrijdjes, zodat je
op verschillende manieren kennis kunt maken met tennis.
Wil je hier graag bij zijn? Doe dan onderstaand strookje
vóór woensdag 24 augustus in de bus bij het tennispark
of meld je aan via info@tvzijtaart.nl.
Het is handig als je zelf een racket mee kunt brengen.
Alleen als je zelf echt bij niemand een racket kunt lenen en
er zelf geen hebt, hebben we een beperkt aantal rackets
beschikbaar.
hierlangs afknippen

Voor- en achternaam:
______________________________________________

______________________________________________

Leeftijd:
Nieuw lid:

___

jaar

ja/nee

In bezit van racket :

(aankruisen wat van toepassing is)
ja/nee
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Jaarlijks oogstfeest op zondag 7
augustus te Nijnsel.
Wie geboeid is door het boerenleven zoals dat vroeger werd
geleefd, proeft op “Hoeve Strobol” de gemoedelijke sfeer
van vroeger. Op zondag 7 augustus wordt van 11.00 uur tot
17.00 uur aan de Strobolse Heidesteeg 10 te Nijnsel het
jaarlijkse oogstfeest gehouden. Enthousiaste boeren,
bakkers en auteurs tonen het hardwerkende boerenbestaan
en het vernuftig inzicht van onze voorouders.
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
dorsmanege die de Lanz langdorser aandrijft. Voor de
kinderen deze dag geen computerspelletjes maar ruimte om
hun eigen springtouw te draaien, te haktollen of draaien met
de hoelahoep. Er is echt van alles te doen, al met al een dag
om niet te missen! Iedereen, van jong tot oud, is welkom.
Entree en parkeren zijn gratis.
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Tennislessen TV Zijtaart

P.s.:
TV Zijtaart gaat in september 2016 wederom van start met Ben je geen lid van onze vereniging, dan ben je verplicht
eerst lid te worden alvorens je kunt deelnemen aan de
tennislessen voor senioren (beginners en/of gevorderden).
tennislessen. Meer informatie: info@tvzijtaart.nl
De tennislessen zullen gaan plaatsvinden op:
- vrijdagavond van 9 september tot en met 9 december. De Inhaalreglement:
- Bij ziekte van de trainer komt er een vervanger, is
lessen op 23, 30 september en 7 oktober zullen i.v.m.
deze er niet, dan haalt de trainer deze lessen in;
afwezigheid van de tennisleraar uitvallen en in de
Regenlessen: de eerste regenles haalt de trainer in,
herfstvakantie (28 oktober) gaat de les niet door.
de tweede regenles wordt niet ingehaald, de derde
Mochten er lessen niet doorgaan dan zijn de inhaaldata 16
regenles wordt ingehaald. Dit tot een maximum van
december 23 december. (Zie onderaan inhaalreglement).
twee inhaallessen;
- Het betreft 10 lessen van één uur met 4 personen. De
Verzet de trainer de les vanwege omstandigheden,
kosten bedragen € 44,00 per les (€ 11,00 p.p.), dus € 110,00
dan wordt deze les ingehaald.
voor 10 lessen. )
- In overleg is het ook mogelijk om je voor 5 lessen op te
geven.
Heb je interesse?
Vul dan onderstaande gegevens in en lever deze in op het
paviljoen of via e-mail info@tvzijtaart.nl.
Je kunt je aanmelden tot en met zaterdag 3 september 2016.
Voor meer informatie kun je terecht bij Patricia van Dijk,
tel.nr. (0413) 20 94 24 of info@tvzijtaart.nl.

Naam

: _____________________________________________________________

Adres

: _____________________________________________________________

Postcode

: _____________________________________________________________

Telefoonnummer

: _____________________________________________________________

e-mail adres

: _____________________________________________________________

geboortedatum

: _____________________________________________________________

speelsterkte

: _________________andere voorkeursdag / tijd: ______________________
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Sara, Fleur, Lindy, Liza en Bram springen een
gat in de lucht tijdens de wandel driedaagse.

Lancering nieuwe website Veghel
Gezond Sportief!
Vijf jaar geleden werd gemeente
Veghel een Jongeren op Gezond
Gewicht (JOGG) gemeente.
JOGG beoogt partijen en
initiatieven bij elkaar te brengen op het gebied van het
bevorderen van gezonde voeding en bewegen. Bij de
lancering van Stichting Veghel Gezond Sportief in 2014 is
dit digitaal vormgegeven in de website. JOGG-Veghel is
onderdeel van Stichting Veghel Gezond Sportief.
Inmiddels zijn er zoveel initiatieven en activiteiten dat er
behoefte was aan een duidelijk overzicht. Vandaar dat
Stichting Veghel Gezond Sportief vandaag haar nieuwe
website lanceert. De site laat zien wat er gebeurt in Veghel
aan het bevorderen van een gezonde leefstijl. De basis van
het koppelen van partijen en ideeën blijft gehandhaafd.
De meest belangrijke doelen krijgen een prominente plaats
op deze moderne website:
• Het verstrekken van informatie
• Het organiseren of ondersteunen van initiatieven
die een gezonde leefstijl bevorderen
• Alles wat aan het doel dienstbaar of bevorderlijk
kan zijn
Wij zijn ervan overtuigd dat wij met deze vernieuwde
website nog sneller, toegankelijker en duidelijker de
noodzaak toelichten om samen te werken in het
terugdringen van overgewicht onder jongeren. Hoe maken
we van de Veghelse jeugd de gezondste jeugd van
Nederland? Neem direct een kijkje op www.jogg-veghel.nl
en ervaar het zelf. We staan open voor uw mening, tips en
adviezen, laat het ons weten via jogg@veghel.nl.
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Interpunctie
Amerikaanse toestanden.
Als er een tegel van het trottoir schuin ligt, is het prima om
de gemeente te informeren. Want men kan erover
struikelen. Maar tegenwoordig lijkt het vooral een sport om
elkaar aan te klagen om allerlei dingen:
- Is je kind uit een speeltoestel gevallen? Klaag de
speeltuin aan. Of de bouwer van het toestel.
- Is je fiets gejat, klaag de fabrikant aan vanwege een
ondeugdelijk slot.
- Scholen zijn soms bang dat de kinderen zich
bezeren en daarom moet alles kindvriendelijk zijn.
Begrijp me niet verkeerd: ik heb geen bezwaar tegen
veiligheid, kinderen moet je vaak beschermen, maar
kinderen bezeren zich soms en dat is heus niet altijd erg.
Natuurlijk doet het pijn, maar ze leren ervan. Leren gaat nu
eenmaal niet zonder jezelf te bezeren…..
Wat te denken van gebruiksaanwijzingen van bv. een
elektrisch apparaat waar staat te lezen dat je het niet onder
water moet dompelen…. Iemand die dat niet weet, is
waarschijnlijk ook niet in staat om de gebruiksaanwijzing te
lezen of te begrijpen.
Niet dat men echt dénkt dat we achterlijk zijn, maar men is
bang ergens voor aangeklaagd te worden. Overheid en
bedrijven maken wetten en protocollen om te voorkomen
dat ze ergens op “gepakt” kunnen worden. Wetten en
protocollen zijn soms handig en nuttig, ook daar ben ik niet
op tegen, maar men slaat door. De ene regel is in
tegenspraak met de ander. We zouden er op moeten kunnen
vertrouwen dat we dingen gewoon netjes afwerken. Als ik
iemand aanrijd, ben ik blij dat ik verzekerd ben en dan ga ik
heus niet draaien om onder de schuld uit te komen. Ik hoop
dan vooral dat de ander zich niet bezeerd heeft en wil graag
dat de schade vergoed wordt.
Helaas gebeurt het ook dat mensen meer declareren dan het
werkelijke schadebedrag. Daardoor betalen wij allemaal
meer premie dan nodig is. Ik vrees wel dat dit laatste ook
weer te maken heeft met het gedrag van de
verzekeringsmaatschappijen, die vaak alles
verzinnen om onder een fikse
schadevergoeding uit te komen. Jammer
toch!
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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Vier muzikanten waarvan enkele elkaar al jaren kennen,
startten ooit samen een band. Gewoon, omdat het leven
zoveel mooier wordt met muziek… Hartstocht, flow, passie
en fun, bepalen voor Dutch Roses het karakter van hun
sound. Want muziek maken is voor de bandleden nog
zoveel veel meer dan alleen 'n nummer goed spelen. Dutch
Roses brengen vaak verrassende nummers met
vierstemmige zang. Dubbele gitaarsolo`s ondersteund met
‘n heerlijke bas en eigenzinnige drums. Pop, Rock & Roll,
De hele zomervakantie is er op zondagmiddag live muziek Blues, kortom, muziekstijlen die de bandleden aanspreken
van in De Afzakkerij op CHV Noordkade in Veghel. Op en bovendien erg gewaardeerd worden door het publiek.
zondag 7 augustus van 15.00 uur tot 17.00 uur staan
Met een repertoire van Beachboys tot Stevie Wonder en
vier goede bekenden op het podium. Dutch Roses staat
van Beatles tot Rolling Stones.
garant voor lekkere covers van de betere pop en rock
Dutch Roses bestaat uit:
uit de jaren ’60, ’70 en ’80 in een eigen jasje. De toegang Mari van den Bogaard - Gitaar - Zang – Mondharp
tot het optreden is gratis, een vrije gift is altijd welkom. Alwin Geenen - Gitaar – Zang
Paul Kruger - Basgitaar – Zang
Frans Geenen- Drums – Zang
VIDEO https://youtu.be/l-Ueqx_zNTU

Dutch Roses in De Afzakkerij

