BESTE INWONERS VAN ZIJTAART
Op 18 juni houden we weer ons jaarlijkse braderie “Zijtaart Biedt Meer”.
Vanaf vrijdagochtend zullen er opbouwwerkzaamheden plaatsvinden, zowel op het plein
als in de Pastoor Clercxstraat vanaf Peter vd Burgt tot en met Autocentrum M. vd Heijden.
We gaan gebruik maken van afzettingen d.m.v. dranghekken, afzetlinten en waar nodig ook
bouwhekken. Dit jaar zal dat ook voor een gedeelte zijn ter hoogte van De Fietsenwinkel.
Wij willen jullie verzoeken geen auto’s te parkeren binnen de lintafzettingen en vanaf
donderdagavond niet te parkeren op het plein.
Natuurlijk geeft dit enige overlast voor jullie als inwoners en zeker als aanwonenden, maar
we willen toch een beroep doen op jullie dorpsgevoel om op deze manier dit evenement te
doen slagen.
Tevens willen we de bewoners van de Keslaerstraat vragen om begrip omdat hier de
oldtimers voor de rit worden opgesteld op zondagmorgen.
Dan nog een mededeling van C.V. De Reigers.
In het kader van hun 55 jarig bestaan is er op vrijdagavond een Tropical Party voor de
jeugd, gehouden in de tent op het plein. Deze avond Tropical Party duurt tot 23.00 uur.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking en begrip.
Organisatie Zijtaart Biedt Meer

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zaterdag: 17 juni 19.00 uur Vormselviering Mgr. R.Mutsaerts en Diaken van der
Zanden
Wij gedenken: Tiny van der Linden, de opa van Sjoerd van der Linden; Jan van Erp, de opa
van Roy van den Oever; Miet van den Elzen-Biemans, de oma van Renske van den Elzen
en ome Harrie; Martien van de Braak en Chris en Agnes Wijnen-van Kempen, de opa’s en
oma van Suus van de Braak.
Zondag: 18 juni 9.30 uur Vaderdag en “Zijtaart Biedt Meer” buitenviering met als
voorgangers Pater van Delden en Diaken van der Zanden m.m.v. het koor “Vivace”
Wij gedenken: Alle overleden leden van de Zijtaartse Ondernemersvereniging: Graard en
Jaantje van de Ven-van Sleuwen; Antoon en Nolda Pepers-van den Tillaart: Ben en
Marietje van de Ven-van Grotel: Bert en Tonnie van Bakel-van Erp en Zuster Augusta van
Bakel: Theo en Tineke van Zutphen-Pepers, Rob, Ellie, Jos en Hannie:
Overl.ouders van Berkel-van der Steen: Jaargetijde Noud van Asseldonk:
Richard van Nunen (vanw.verjaardag): Toon van der Aa:
Bert en Tonnie van der Heijden-Termeer: André van der Heijden:
Jan van der Linden, zijn echtgenotes Henrica van Doorn en
Jaan Raaijmakers en zoon Harrie: familie van de Ven-Vogels:
familie van Sleuwen-van den Hurk: Harrie van Berkel:
Bert van Heertum (nms.moeder en kinderen):
Janus Vervoort (vanw.verjaardag): Anna Vervoort-van Eijndhoven:
Overl.ouders Piet en Truus van Boxmeer-van de Ven.
Gedoopt: Liz: dochter van Mark en Ingrid van de Ven- Jansen
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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.
Gevonden; Een sleutelbos in het steegje achter van
Moorsel (Erpsesteeg) Terug te halen bij Raaijmakers
Drukwerk.

NIEUWS VAN DE DORPSRAAD
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Als vervolg op een bijeenkomst van 8 maart jl. houden
we op dinsdag 20 juni a.s. een openbaar overleg
over “Kansen op wonen in Zijtaart”.
Aanvang: 20:30 uur
Locatie: dorpshuis Het Klooster (vergaderzaal 1 en
2)
Er zal deze avond concrete informatie worden gegeven over
een voorbeeld van bewonersinitiatieven in de wijk
Rodenburg in Heeswijk-Dinther. Voorbeelden uit de
praktijk zullen beslist een basis kunnen zijn voor Zijtaartse
inwoners om mee te gaan denken over het ontwerp nieuw
bestemminsplan woongebied (bij de gemeente wordt al de
term “Zijtaart-Zuid”) genoemd.
Ook zullen we uitleg geven over de voortgang bij deze
ontwikkeling voor ons dorp.

14 juni 2017

Beste inwoners van Zijtaart
Met dit artikel nodigen wij belangstellende dorpsgenoten
graag uit voor twee openbare bijeenkomsten, die beide al
eerder zijn aangekondigd.

Morgen, donderdag 15 juni houden we een
extra openbare bijeenkomst over de plannen, die
momenteel enigszins in beeld komen over het ontsluiten
van bedrijventerrein Doornhoek als onderdeel van de
N279-situatie.
Op de agenda staat:
-we zullen aangeven wat ons actueel standpunt is in deze
materie
-we zullen verslag doen van de bijeenkomsten die we
tijdens de afgelopen weken hebben bijgewoond
rondom dit onderwerp
-we willen reacties vernemen van aanwezigen
-we bepalen de vervolgafspraken.

Aanvang: 20:00 uur
Locatie: dorpshuis Het Klooster (Ontmoetingszaal)

Tot zover deze mededelingen; zie ook onze website
www.dorpsraadzijtaart.nl
Dorpsraad Zijtaart

Ballonvaart
We hebben dit weekend
twee lotjes getrokken voor
de ballonvaarten. .

De gelukkige winnaars
zijn lotnr. 09784 en
lotnr. 13734
Graag melden bij de
Fietsenwinkel Zijtaart
tel.nr. (0413) 35 22 03

Zorg en Welzijn Zijtaart
Contact:
Alda v Eert-Gloudemans 06-20978507
Lenie v.Sleuwen 0413-352294/06-46595916

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 26 nr.38

14 juni 2017 – 21 juni 2017

pagina 3

Voor al uw friet en snacks!
Afgelopen maand hebben weer velen genoten van een
heerlijke maaltijd en een gezellig samenzijn bij
Weekendsnack actie.
SAMEN aan TAFEL. Dat kan ook weer op de 3de
woensdag van deze maand, 21 juni. Vanaf 17.30 uur
Kipkorn € 1,80 p.st.
staat er voor slechts € 9,00 in de ontmoetingszaal van
ons dorpshuis weer een verrassende maaltijd voor uw
Iedere vrijdag vanaf 17.00 uur Gezinsfrietdag
klaar.
Gezinszak friet (2 Volwassen+2Kinderen)
Een gezellig samenzijn door
4 snacks keuze uit frikadel of kroket
samen te eten met buren en/of
Voor € 10,00
dorpsgenoten. Je kunt ook iemand
Deze actie valt buiten onze normale
vragen, die zelf niet meer zo
stempelkaartactie
mobiel is of niet graag alleen
Ook telefonische bestelling mogelijk.
gaat, mee te gaan eten op 21 juni.
Pastoor Clercxstraat 53-55
Het kan voor zulke mensen een
Tel.: 363638
mooi opstapje zijn om vaker aan
activiteiten deel te gaan nemen en
Patatterij open:
op die wijze elkaar te ontmoeten.
Ma- Di- Do: 19:00uur - 21:00 uur
Hebt u geen vervoer om zelfstandig te komen, meldt
Vrij – Zat: 17:00 uur - 21:00 uur
het ons en wij regelen het.
Zo: 12:00 uur - 21:00 uur
Voor de “SAMEN aan TAFEL” van woensdag 21
juni kunt u zich telefonisch aanmelden tot uiterlijk
Daarnaast zijn wij nog op zoek naar de volgende
vrijdag 16 juni om 12.00 uur bij Rieky v.d. Heijden;
materialen:
tel. (0413) 36 22 54.
- Uitgespoelde plasticbekers en bakjes van
bijvoorbeeld (Mona) toetjes of crème fraîche
- Schoenendozen
- Kokertjes van keukenrol

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

-

Spelbegeleiders voor dinsdag, woensdag en
donderdag
Creatief begeleiders voor dinsdag en
donderdag
Hand- en spandiensten (op- en afbouw)
Nachtwakers voor maandag-, woensdag- en
donderdagavond
Catering
Frietgezinnen
Groepsleiding voor de groep 7 en 8
Organisatieleden voor 2018

Heeft U één of meerdere materialen en gebruikt U
deze niet meer?
U kunt deze op 18 juni afgeven bij onze stand tijdens
Zijtaart Biedt Meer!
Wij zien U graag tussen 12.00 uur en 17.00 uur bij
onze stand.

Let op: we zijn verhuisd! Dit jaar staan we ter
hoogte van Autogarage van der Heijden!
Geen tijd om langs te komen? Aanmelden kan ook
via jaz@zijtaart.nl of via het formulier wat U vorige
week heeft gekregen bij het Zijtaarts Belang, of kijk
op www.Zijtaart.nl.
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KBO
KBO AGENDA
Maandag 19 juni 13.00 uur: Fietsen
Maandag 19 juni 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 20 juni 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 20 juni 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 20 juni 13.00 uur: Vrij biljarten
Woensdag 21 juni 08.15 uur: Dagreis
Woensdag 21 juni 13.30 uur: Keezen
Donderdag 22 juni 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 22 juni 12.00 uur Eetpunt
Donderdag 22 juni 13.00 uur Competitie
biljarten
Donderdag 22 juni 13.30 uur Kaarten
Vrijdag 23 juni 13.30 uur Bridgen
Kaarten:
Uitslagen van 8 juni:.
Jokeren:
1. Mien Ketelaars
2. Mien Raaijmakers
Rikken:
1. Marjo Vissers
2. Martien v.Zutphen
3. Lenie Henst
Poedelprijs:
Henk v.d.Linden
Loterij:
Harrie v.Zutphen
Uitslagen van 12 juni:
Jokeren:
1. Rieky v.Zutphen
Rikken:
1. Lenie Henst
2. Jan Rijkers
3. Jan v.Zutphen
Marjo Vissers
Poedelprijs:
Henk v.d.Linden
Loterij:
Tonny Rijkers
Bridgeuitslagen ZBC’01 week 23
Dinsdag 6 juni 2017
Lijn A:
1 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
2 Toon v. Schaijk en Marietje v. Schaijk
3 Hein de Wit en Jo de Wit
4 Cor v.d. Berg en Cor Mollen
5) Jaqueline Brus & Riet Koevoets
5) Ad Koevoets & Jo v.d. Tillaart
Lijn B:
1 Lilian Harbers & Rob Harbers
2 Tonnie Rijkers & Mien Vermeulen
3 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
4 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
5
Jan Rijkers & Toos v. Berlo
KBO bridge.Vrijdag 9 juni 2017
Lijn A:
1 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
2 Ad Koevoets & Riet Koevoets
3 Toon Gevers & Tonnie Kivits
4 Cor Mollen & Marietje Mollen
5 Piet v. Schaijk & Jo Verhoeven

126 pnt.
68 pnt.
79 pnt
68 pnt.
59 pnt.
–34 pnt.

113 pnt.
75 pnt.
63 pnt.
58 pnt.
58 pnt.
– 26 pnt.

68,33%
56,67%
51,25%
50,42%
49,58%
49,58%
57,64%
56,25%
54,86%
54,17%
50,69%

65,00%
58,75%
58,13%
53,75%
53,13%

Lijn B:
1 Anny v.d. Hurk & Lida v. Houtum
2 Chris v. Helvoirt & Christien v, Helvoirt
3 Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
4 Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
5
Liesbeth v. Dijk & Maria Rijken
Nederlaag toernooi
Cor v.Zutphen 61
Toon Cissen
61
Frans v.Leuken 44
Mies Gibbels
35
Rien Kemps
32
Toon Nelissen 32
Toon Opsteen 28
Cor Coppens
22
Jan v.d.Oever
17
Jan Rijkers
16

61,98%
55,73%
54,69%
53,65%
53,13%

Zijtaart - Keldonk 8 juni 2017
146 - Martien Beks
54
47 - Jan Brokx
45
32 - Ad v.d.Tillaart
42
39 - Ad v.d.Linden
39
24 - Huub v.Hees
27
36 - Bert v.Helvoort
36
24 - Cor Rijkers
32
27 - Harrie Tielemans
11
22 - Frans Bolwerk
15
14 - Jan v.d.Acker
15

40
72
38
46
29
31
32
11
20
15

GESLAAGDE VETERANENSPORTDAG IN
HAPERT
Afgelopen zondag vond weer de jaarlijkse
veteranensportdag plaats, dit keer in Hapert.
Het was heerlijk weer en lekker bewolkt zodat het niet zo
heel warm werd. De resultaten waren weer goed. De heren
behaalden weer op alle fronten een 1e prijs. Zelfs de
estafette werd gewonnen en de 80 meter eindigde met een
1e en 2e plek.
De dames hebben meer concurrentie en werden 3e in het
algemeen klassement, met voor de oefeningen een 4e plaats
en volksdans en marcheren een 5e plaats. Door het geringe
puntenverschil dus toch 3e algemeen. Rieky van de Laar
behaalde een 1e plaats met balwerpen.
Het was weer een gezellige dag die we afsloten met een
etentje bij zaal Kleijngeld.
We wachten nu nog op een afdeling die volgend jaar de
traditie voort wil zetten.
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Sportman van het jaar:
Luuk van Asseldonk
Als afsluiting van het
penaltybokaal is de sportman
van het jaar bekend gemaakt.
Dit jaar is dat Luuk van
Asseldonk, speler van J011-1.

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
21 juni 2017
Mookerheide
pauze
Gennep “De Kroon”, 93 km vertrek 8:30 uur

Ruud Cissen wint Best of Seven
Afgelopen donderdag is onder grote belangstelling de
finale gespeeld van de Best of Seven.
De finale ging tussen Mark Verbruggen (110 car) en
Ruud Cissen (120 car). Beide spelers begonnen
zenuwachtig aan de finale, waardoor in het begin van
de wedstrijd de makkelijkste caramboles werden
gemist. De stand na 7 beurten was dan ook nog maar
10-18. Vanaf dat moment ging het maken van
caramboles beter, al kon Mark het tempo van Ruud
niet bijhouden. Na 17 beurten was de stand 52-82 in
het voordeel van Ruud en was het eigenlijk al
duidelijk wie de finale ging winnen. Mark probeerde
het nog wel, maar het was Ruud die na 24 beurten met
een stand van 120-79 de titel opeiste.
Tijdens de wedstrijden in de competitie van de Best of
Seven is er goed gespeeld. Het gemiddelde lag met
3,83 beduidend hoger dan vorig jaar (3,58). De
hoogste serie van 48 caramboles werd door Ruud
Cissen gemaakt. Het hoogste partijgemiddelde werd
door Toon Verbruggen gespeeld. Tegen Cor vd Hurk
kwam zijn gemiddelde uit op 10,00.
Al met al kan er teruggekeken worden op een
geslaagde editie van de Best of Seven 2017.

Luuk, proficiat met deze prijs.
Jeugdbestuur VOW.

Vrijdag 23 juni: Buiten
Spellen feest voor jong en oud!
Kom naar het “Kubb” veld (VOW) en begin!
Het is weer volop zomertijd met de lange, lichte avonden.
Tijd om weer eens ouderwets los te gaan op het speelveld
bij het VOW terrein.
“Zes!” organiseert weer het bekende “Kubb” gooien: een
mooi werpspel met van veel actie en precisie. Altijd mooi
wat deelnemers die proberen de “Koning” van de
tegenpartij omver te kegelen. Ondertussen een blijvertje op
de zomeractiviteiten van “Zes!”
Naast het Kubb-spel worden ook nog andere leuk
buitenspel aangeboden dat is Mölkky;
Mölkky is een outdoor werpspel afkomstig uit Finland. In
dit werpspel mikken spelers naar 12 genummerde houten
paaltjes. Je scoort de punten op één omgegooid paaltje of
het voor het aantal omgegooide paaltjes. Wie het eerst exact
50p haalt, wint.
Aanmelden is niet nodig: iedereen kan onmiddellijk met
spelen beginnen. De spelregels zijn helder en zijn in enkele
tellen te leren. Nog niet bekend met deze mooie spellen?
Even melden en de regels worden ter plekke uitgelegd.
23 juni: vrijdagavond. Aanvang: 19.00 uur, einde ca
22.30 uur
Zes! van EGZ. Evenementen Groep Zijtaart.
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Aankondiging “Seitert goes Proms”
& “Proms 4 Kids”

Open Dag Damiaancentrum
Op zaterdag 17 juni stelt het Damiaancentrum haar
deuren open van 14.00 – 17.00 uur.
Iedereen is van harte welkom! Bent u benieuwd naar
het centrum, haar activiteiten en de locatie? Kom dan
een kijkje nemen tijdens de Open Dag.

Fanfare Sint Cecilia is al maanden bezig met de
voorbereidingen voor het vijf jaarlijkse muziekspektakel
“Seitert Goes Proms” & “Proms 4 Kids” op zaterdag 28 en
zondag 29 oktober 2017. Afgelopen donderdag was er een
feestelijke aftrap waarbij de hoofdsponsors, bestuursleden
en leden van de werkgroep aanwezig waren.
De hoofdsponsors zijn Machinaal Timmerbedrijf van der
Linden, Rabobank Uden / Veghel, Eethuis de Reiger-Café
zaal Kleijngeld.

Het Damiaancentrum is een sociaal centrum, een plek waar
mensen elkaar ontmoeten en samen werken. Het is met
name een plek waar mensen die er, om wat voor reden dan
ook, vaak alleen voor staan, een plaats krijgen. Het
centrum wordt gerund door vrijwilligers. Het
Damiaancentrum werkt samen met veel organisaties, onder
andere met Kentra 24, Dichterbij, de Taalwerkplaats en
Welzijn De Meierij. Op basis van gesprekken met die
organisaties en met de doelgroep heeft het centrum
verschillende activiteiten ontwikkeld.
Op 17 juni laten de diverse werkgroepen u graag zien wat
ze doen. De vrijwilligers leiden u graag rond en de koffie
staat klaar aan de Schijndelseweg 46 in Sint-Oedenrode.
Info bij Piet van den Tillaart, tel. (06) 422 819 32.

Zaterdag 28 oktober is “Seitert Goes Proms” gericht op
volwassenen en zondag 29 oktober is “Proms 4 Kids” voor
en door kinderen. Het programma is breed met spektakel
voor iedereen. In totaal betreden deze twee dagen zo’n 100
muzikanten (blazers en slagwerkers), het promskoor,
combo, band, solisten, dansers, toneelspelers en een dj het
podium. 80 Procent van de artiesten is afkomstig uit
Zijtaart. Het repertoire is voor iedereen aantrekkelijk, van
moderne pop tot Nederlandse meezingers, tot beats van de
dj. Op zaterdag is de algehele leiding in handen van de
dirigent van het fanfareorkest Albert-John Vervorst met
medewerking van Loek van Vugt als dirigent van het
promskoor. Op zondag is de algehele leiding in handen van
Remco Spierings, dirigent van het opleidingsorkest.
Middels een persoonlijke brief naar alle honoraire leden en
vrienden is de voorverkoop gestart voor het reserveren van
kaartjes. Vanaf 1 juli start de verkoop van
toegangsbewijzen voor iedereen. Er volgt de komende
maanden meer informatie middels flyers, posters en
berichten in Zijtaarts Belang.
Wanneer je graag aanwezig wilt zijn, noteer dan alvast de
datum in de agenda en ben er snel bij na 1 juli. Meer
informatie kunt u vinden op onze website
www.sintceciliazijtaart.nl
Bestuur Fanfare
Sint Cecilia Zijtaart
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Via deze weg willen we de omwonende mensen rond het
sportpark excuseren voor de eventuele geluidsoverlast. De
maand mei en juni zijn er vele activiteiten georganiseerd en
bij deze willen wij de buren bedanken voor hun geduld en
begrip.
Namens de organisatie bedanken we de vele vrijwilligers
die dit toernooi mogelijk gemaakt hebben.
Volgend jaar de 6e editie!!

Geslaagd 2-daags 017/019
toernooi
Afgelopen weekend was er voor de 5e keer het 2-daags
overnachtingstoernooi voor de 017/019 junioren.
Vrijdagmiddag 9 juni konden de teams hun
kampeertent(jes) opbouwen en konden ze om 18:00 uur met
de eerste wedstrijden starten. Er werden mooie, felle
wedstrijden gespeeld en ook werd er gestreden om de wel
bekende schuttersbokaal. Het schuttersbokaal werd
opgedeeld in drie onderdelen. Op vrijdagavond was er de
rodeobal. Daar werd gemeten hoe lang je op de bal kon
blijven liggen terwijl hij tekeer ging als een
wilde stier.
Na deze activiteiten barstte het feest los in de
kantine. Onder het genot van een drankje
genoten de spelers/speelsters van de DJ. Toen
om 01:00 uur het laatste pilsje getapt was,
hebben de teams zelf nog wat liederen
gezongen en vertrokken ze langzaam naar het
campingterrein.
Op zaterdagmorgen werd er door VOW een
ontbijtje met een gebakken eitje verzorgd,
zodat de deelnemers om 09:30 uur weer
konden beginnen aan de wedstrijden. Ook op
zaterdag waren er extra activiteiten om de
schuttersbokaal. Dit waren shoot-outs en
penalty schieten.
Rond half 3 werd de prijsuitreiking gehouden.
En toen was er nog de uitslag van de
Schuttersbokaal.
Na een spannende strijd was het
VOW JO17-1 die met de beker naar huis
ging.
Ook was er weer een sportiviteitsprijs om uit
te reiken. Wij als organisatie zouden eigenlijk
elk team deze prijs willen geven, want het was
voor ons een toernooi waar elk team een grote
pluim verdiend. Stuk voor stuk fijne teams om
te mogen ontvangen. Toch hebben we een
keuze moeten maken.
Voor de 2e keer namen ze deel aan het
toernooi. Fijne jongens om erbij te hebben en
versterkt met goede leiding.
De sportiviteitsprijs tijdens het 2-daags
toernooi 2017 werd uitgereikt aan
Victoria JO17-1.

Binnen pinnen in het Dorpshuis
De nieuwe geldautomaat is beschikbaar tijdens de
vaste openingstijden van het Dorpshuis.
U kunt dus pinnen van maandag tot en met vrijdag
tussen 8.00 en 21.00 uur en zaterdag tussen 8.45 en
10.45 uur.
Ook kan men tijdens de openstelling van het dorpshuis
bij extra activiteiten altijd komen pinnen.
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kinderen daarin staan. Met elkaar hierover praten
maakt hen sterk, bewust en helpt hen als iets vreselijks
gebeurt.

Durf te leven in een gevaarlijke wereld….
Onze pubers staan aan grote gevaren bloot. Grote
popfestivals kunnen bezocht worden door mensen met
bomgordels. Gelukkig komt dat hier nog niet veel
voor, maar het kan ook hier gebeuren. Men kan onder
de voet gelopen worden door mensenmassa’s als er
paniek uitbreekt.
En dan die moorden op die twee jonge mooie
meisjes… Hoe bereid je daar je tieners op voor? Hoe
praat je met je kinderen over dit soort dingen. Ze
moeten toch kunnen genieten… ze moeten niet als
angsthazen in het leven staan….. En tegelijk wil je dat
hen niets overkomt, je wilt dat ze voorzichtig zijn.
Praten met je kinderen zonder ze overdreven bang te
maken. Moeilijk hoor. Pubers lijken meestal niet zo
bang, ze hebben vaak een nonchalante houding, maar
dat is alleen de buitenkant. Het gaat erom dat je goed
luistert naar wat zij erover vinden en denken. Zijn ze
bang? Je hoeft ze niet gerust te stellen, benoem dat je
er zelf ook over nagedacht hebt. Vraag hoe andere

Kinderen hebben meer veerkracht dan je denkt. Door
er eerlijk met hen over te praten en ook je
eigen angst onder ogen te durven zien,
geef je hen in feite toestemming om er
ook eerlijk over te mogen praten en
denken.
Je helpt hen (en jezelf) het beste door er over te praten.
Door erover te praten, stimuleer je het gesprek tussen
de jongelui onderling, hetgeen hun bewustzijn van het
gevaar vergroot. De angst is er vaak toch wel, ook al
doen ze zich sterk voor.
Als je weet dat ze er onderling over praten, kun je ook
meer vertrouwen hebben in hun alertheid op allerlei
gebieden. Je kunt uiteindelijk nooit voor 100% zeker
iets voorkomen….dat is nu eenmaal het leven.

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

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

17

SPRING PARTY &
BBQ WEDSTRIJD
IN DE TENT OP HET DORPSPLEIN
VAN ZIJTAART
17:00 UUR
20:00 UUR

BBQ
SPRING PARTY

(GRAAG VAN TE VOREN INSCHRIJVEN)

MET VERSCHILLENDE DJ’S
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muziekproject: het Brabants Telemann
Festival 2017. Dit jaar is het 250 jaar
geleden dat de componist Georg Philipp
Telemann is overleden. In zijn tijd, de
Barok, was Telemann een nog
beroemdere componist dan JS Bach. Hij
heeft meer dan 3000 werken
gecomponeerd en stond bekend om zijn
originele bezettingen. Het festival omvat
masterclasses, workshops en concerten
op verschillende locaties: Kasteel
Heeswijk, CHV Noordkade Veghel en de
Servatiuskerk en ’t Spectrum in Schijndel.

AED in Zijtaart (24 uur bereikbaar ):
Wij adviseren u om eens te kijken waar de AED’s
hangen, zodat u in een noodsituatie deze apparaten
blindelings kunt vinden.
1 Bij de Pinautomaat van de Rabobank, Dorpshuis
Zijtaart
2 VOW-Zijtaart (bij kleedlokalen), Sportpark De
Vonders De Bresser (op de hoek van kleedlokaal aan de
kant van het Tennispark)
3 Zondveldstraat 10A, woning Hans en Brenda van
Lankvelt
4 Biezendijk 33, voormalige woning Harrie en Annie van
Asseldonk
5 Doornhoek 3740, Gemeentewerf (bij ambulance post)
6 Hool 48, Gerard en Ineke van Rijbroek (Keldonk)

Brabants Telemann Festival
2017
Voor en door Superkids
met Iris van Nuland
Docenten van de
muziekschool van Phoenix Cultuur organiseren
van 22 t/m 24 juni een bijzonder

Op donderdag 22 juni 2017 presenteert
Phoenix Cultuur om 19.00 uur een Telemann
Festival Openingsconcert, met jonge talenten
van haar muziekschool en Jong Talent Koninklijk
Conservatorium Den Haag (JKC). Daarnaast zal er een
gastoptreden plaatsvinden van Iris van Nuland. Iris
van Nuland was een finalist van Superkids, een
programma dat werd uitgezonden op RTL 4 waarin
kinderen hun talenten lieten zien aan Nederland.
Naast dat Iris heeft meegedaan aan Superkids, is zij
ook een leerling van JKC Den Haag. Er wordt tevens
een workshop gegeven door topmusicus en
gastdocent Eva Harmuthova aan de leerlingen van
Phoenix Cultuur en JKC Den Haag, hiervoor is
iedereen ook van harte welkom om te komen kijken
en luisteren.
Brabants Telemann Festival: 22 t/m 24 juni
2017. Voor meer informatie kunt u bellen
naar Eleanor de Groot, 073 - 54 79 938 / 06 49
67 52 32 of Eva Harmuthova, 06 49 67 52
32. De entree voor het openingsconcert is
gratis. Voor het verdere programma en meer
info over tickets kan met terecht op
www.phoenixcultuur.nl. Deelnemers van een
masterclass mogen gratis alle concerten in het
weekend bezoeken.
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BALLONVAART BAND:OFF LIMITS

OLDTIMERRIT UILENSHOW STUNTFIETSERS

OPENLUCHTMIS KINDERATTRACTIES LOTERIJ EN MEER...
WWW.ZIJTAARTBIEDTMEER.NL

ZIJTAART BIEDT MEER WORDT GEORGANISEERD DOOR DE ZIJTAARTSE ONDERNEMERS VERENIGING

HOOFDSPONSOR

BOUWBEDRIJF VERBRUGGEN BV
VD HEIJDEN TIMMERWERKEN

STUCADOORSBEDRIJF TWAN EGELMEERS
GRAAFMACHINEVERHUUR C. VAN KESSEL

RAAIJMAKERS DRUKWERK
CHRIS VAN SLEUWEN

BOUWADVIES FRENS VD ZANDEN
ZIJTAARTSE BOUW ONDERNEMING BV

AUTOBEDRIJF VD OEVER
AVEDO TEGELWERKEN
TIJN VAN DEURZEN KEUKENTECHNIEK

AD VAN KESSEL BBQ & VLEESSPECIALIST
TRANSPORTBEDRIJF ROB KUIJPERS

WOUW PRODUCTIES
RALPH VISSERS ELEKTRO

MARCEL VAN ZUTPHEN LASBEDRIJF
VERHOEVEN BETONVLOEREN

