Wandeldriedaagse 2017
De wandeldriedaagse wordt dit jaar gehouden op 18-19-20 juli. Zoals gebruikelijk starten
we op dinsdag en donderdag bij Eethuis de Reiger. Op woensdag starten we bij fam vd
Berkmortel, Biezendijk 25. Bij de wandelroute van woensdag 19 juli geeft de EHBO
vereniging uitleg over het AED apparaat welke bij fam. van Asseldonk, Biezendijk 33
hangt.
Tot ziens op 18 juli bij de wandeldriedaagse 2017.

Feestelijke afsluiting opleidingsorkest en majorettes
in de buitenlucht
Op maandag 10 juli treden het opleidingsorkest en enkele groepen van de majorettes op in
Rudebroeck. Het belooft een feestelijke seizoensafsluiting te worden Het concert begint om
18.45 uur en duurt tot 19.30 uur. Er wordt gespeeld op het veldje bij de kruising van de
Ceciliastraat en Pater de Koningstraat. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken en
luisteren. Hopelijk tot dan!
Namens het opleidingsorkest en de majorettes van fanfare Sint Cecilia Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart

Zondag: 9 juli 9.30 uur Naviering 1e H.Communie en H.Vormsel,
Diaken van der Zanden (Vivace)
Wij gedenken: Tiny van der Linden, de opa van Thomas en Sjoerd van der Linden: Annie
Gibbels- Pepers en overl.familie: Cor van Bakel en overl.familie: Martien van den Tillaart
(vanw.verjaardag).

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
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
Zorg en Welzijn Zijtaart 35.22.94
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
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.

JAZ zoekt (nog steeds) vrijwilligers!
De organisatie van de JAZ-dagen heeft jullie hulp hard
nodig!
Ondanks onze oproepen zijn we nog steeds hard op zoek
naar vrijwilligers, te weten:

Gezocht:

Creatief- / spelbegeleiders:
Dinsdagochtend 22-8
Dinsdagmiddag 22-8
Wij Sytske, Lytske en Wytske, Zwartbles schapen
Woensdagochtend 23-8
(ooien), zoeken een nieuwe eigenaar en wei om te
Woensdagmiddag 23-8
grazen. We zijn geboren
Donderdagochtend 24-8
in 2010 en in goede
gezondheid. Hopelijk is er Donderdagmiddag 24-8

iemand in Zijtaart of
omgeving die ons zou
willen overnemen. Voor
meer informatie bel naar (06) 317 697 40.

Rode Kruis
De werkgroep van het Rode Kruis (Zijtaart)
organiseert op maandag 10 juli 2017 om 14.00 uur een
ontspanningsmiddag voor ouderen en mensen met een
beperking. Deze bijeenkomst is in dorpshuis Het
Klooster. Heeft u belangstelling, dan kunt u zich
melden bij: mevr. M. Hooijmans, tel. 34 01 13.

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

-> Compleet!
-> Nog nodig: 4 mensen
-> Nog nodig: 3 mensen
-> Nog nodig: 4 mensen
-> Nog nodig: 11 mensen
-> Nog nodig: 12 mensen

Frietgezinnen
->Nog nodig: 9 plaatsen
Op donderdag 24-8 tussen 15.30 uur en 18.30 uur friet
bakken voor een halve groep.
Het gaat hier om 4 à 5 kinderen en een groepsleider.
2x Groepsleider
Van dinsdag 22-8 t/m donderdag 24-8 t.b.v. groep 7 / 8
1x Nachtwaker
In de nacht van woensdag op donderdag.
Vind je het leuk om te helpen of doen je kinderen mee,
maar heb je jezelf nog niet opgegeven?
Meld je dan snel aan! Doen jouw kinderen mee? Dan wordt
het zéér gewaardeerd als je tenminste één dagdeel (ochtend
of middag) komt helpen.
Aanmelden kan bij Debby v/d Braak of via jaz@zijtaart.nl.
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Koffieconcert: fanfare St. Cecilia
ontmoet Seniorenorkest Dommelvolk
Op zondag 9 juli organiseert fanfare St. Cecilia een
koffieconcert. Daarbij is het seniorenorkest Dommelvolk
uit St. Oedenrode onze gast. Dit jaar past dit concert in onze
gezamenlijke agenda’s en zijn we blij dat we samen dit
concert mogen verzorgen.
Om 10.30 uur start Dommelvolk. Zij zullen een gevarieerd
programma spelen uit hun repertoire van Pro Tenory,
Saxohpone Dreams tot Gute Freunde. Vervolgens neemt
fanfare St. Cecilia het stokje over. Zij zullen al wat van hun
voorbereidingen laten horen voor Seitert goes Proms op 28
oktober a.s. Het concert zal bij goed weer plaatsvinden op
het ‘Noud van Asseldonk plein’ bij dorpshuis Het Klooster
in Zijtaart. Bij slecht weer zal het concert binnen
plaatsvinden. U bent van harte welkom om dit gezellige en
gemoedelijke concert bij te wonen. Toegang is gratis.
Tot dan!
Mede namens Dommelvolk een muzikale groet,
fanfare St. Cecilia Zijtaart

KBO
AGENDA
Maandag 10 juli 13.00 uur: Fietsen
Maandag 10 juli 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 11 juli 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 11 juli 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 11 juli 13.00 uur: Vrij biljarten
Woensdag 12 juli 13.30 uur: Kienen
Donderdag 13 juli 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 13 juli 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 13 juli 13.00 uur: Comp. Biljarten
Donderdag 13 juli 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 14 juli 13.30 uur: Bridgen

Voor al uw friet en snacks!
Actie weekendsnack:.

Mexicano € 1,80 p.st.
Iedere vrijdag vanaf 17.00 uur Gezinsfrietdag
Gezinszak friet (2 Volwassen+2Kinderen)
4 snacks keuze uit frikadel of kroket
Voor € 10,00
Deze actie valt buiten onze normale
stempelkaartactie
Ook telefonische bestelling mogelijk.
Pastoor Clercxstraat 53-55
Tel.: 363638
Patatterij open:
Ma- Di- Do: 19:00uur - 21:00 uur
Vrij – Zat: 17:00 uur - 21:00 uur
Zo: 12:00 uur - 21:00 uur
KAARTEN
Uitslagen van 29 juni:
Jokeren:
1. Tiny v.Kasteren
2. Mien Ketelaars
Rikken:
1. Bert Vissers
2. Lenie Henst
3. Marjo Vissers
Poedelprijs:
Jan v.d.Oever
Loterij:
Annemieke Bolwerk.
Uitslagen van 3 juli:.
Jokeren:
1. Marja Rovers
2. Mientje Raaijmakers
Rikken:
1. Mieke v.Boxmeer
2. Marjo Vissers
Poedelprijs:
Jan v.Zutphen
Loterij:
Annemieke Bolwerk

105 pnt.
105 pnt.
115 pnt
109 pnt.
73 pnt.
.-66 pnt.

120 pnt.
71 pnt.
163 pnt.
90 pntr.
-32 pnt.
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SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Zondag 9 juli: De Reusel, pauze in Diessen ‘De Schuur’,
85 km, vertrek 8.30 uur.
Woensdag 12 juli: Algemene Verjaardagsdag, pauze in
Milsbeek ‘Diepen’, 92 km, vertrek 8.30 uur.

Lisa Heesakkers kringkampioen
dressuur klasse AB-B!
Afgelopen weekend werd in Volkel de 6e en laatste
selectiewedstrijd gereden voor de Brabantse
Kampioenschappen. Lisa Heesakkers won de 3e prijs met
haar pony Sweet Chili met 199 punten in de dressuur klasse
AB-B en werd daarmee, geheel verdiend, kringkampioen!!
Ze heeft daarmee ook gelijk een ticket voor de Brabantse
Kampioenschappen op zak. Claire Vermaes won met haar
pony Jolly Jumper in dezelfde klasse de 2e prijs met 203,5
punt. Lieke Blokx werd met haar pony Luzette knap 2e met
192 punten in de klasse DE-L2 en daarmee
reservekampioen in die klasse. Door Noa Spoorenberg,
Shirly van Dijk, Sophie van der Vorst en Milou Kemper
werden er weer winstpunten gereden. Ise Kemper heeft
helaas de laatste selectiewedstrijden niet kunnen rijden
vanwege een geblesseerde pony. Wie er door mogen naar
de Brabantse Kampioenschappen wordt deze week bekend
gemaakt. Nog even spannend dus.
Niet alleen op de selectiewedstrijd werden er prijzen
gewonnen. Renee Buser won met haar paard Starbuck de 2e
prijs met 219,5 punt in de klasse Z1 op het meerdaags
concours in Velsen-Zuid.
Naast alle wedstrijden hadden de ponyruiters een uitstapje
naar een wel heel bijzondere locatie. Ze waren te gast bij de
stal van olympisch springruiter Maikel van der Vleuten! Ze
hebben daar les in springen en een rondleiding gehad. Het
was een hele leuke ervaring, waar ze ook veel van geleerd
hebben en dit zeker kunnen gebruiken in volgende
wedstrijden!

Boekpresentatie ‘Papa’s bloed’ bij
Boekhandel Bek in Veghel
Dennis Verweijen werd 37 jaar geleden geboren in Mill.
Ondertussen woont hij in Uden alweer een aantal jaren
samen met zijn vrouw Anke (Verweijen- van Asseldonk) en
hun dochtertje Robin. In mei 2015 veranderde zijn leven
abrupt toen hij hoorde dat hij acute leukemie had. Zijn
indrukwekkende verhaal over zijn zoektocht naar geluk is
afgelopen mei verschenen onder de titel ‘Papa’s bloed’ in
boekvorm.
Op zaterdag 8 juli is er een boekpresentatie bij Bek, Boeken
& Bijzonders aan de Hoogstraat 5 in Veghel. Vanaf 13.30
uur is iedereen welkom om hierbij aanwezig te zijn. Het
officiële programma start om 14.00 uur. Tijdens de
boekpresentatie komt Dennis niet alleen vertellen over het
boek zelf en het schrijven van “Papa’s bloed” gedurende
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zijn ziekte. Hij brengt ook stamceldonatie onder de
aandacht en hoe belangrijk het is dat we ons er bewust van
worden dat we met een donatie levens kunnen redden. De
opbrengst van het boek van Dennis gaat naar Matchis. Het
is een middag met een lach en een traan, waarbij muziek
ook een rol speelt. Uiteraard is het boek die middag te koop
en is er ruimte om vragen te stellen of het boek te laten
signeren.
Wilt u hierbij aanwezig zijn? Toegang is gratis. Aanmelden
is gewenst, maar niet verplicht. Mail naar
info@bekboeken.nl.

BUURTINFORMATIENETWERK
Het Buurt Informatie Netwerk
is een initiatief van een groep
vrijwilligers die zich SAMEN
met de inwoners van de nieuw
te vormen gemeente Meierijstad
wil inzetten voor het in stand
houden van de veiligheid en
leefbaarheid in uw directe
omgeving.
Hierbij wordt intensief samengewerkt met de Politie,
Woningcoöperaties, Gemeenten, Sociaal Maatschappelijke
Instellingen etc.
Voor meer informatie www.bin-meierijstad.nl
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Uit de boekjes of zelf meegemaakt?
Stel dat je met een klacht naar de huisarts gaat en hij zegt:
tja, dat heb ik zelf ook meegemaakt, vervelend, maar er is
niks aan te doen. Probeer er gewoon niet aan te denken. Ga
een mooie wandeling maken en geniet van datgene waar je
plezier van hebt. Dat is mooi, en voor sommige dingen een
goed advies (als er echt niks aan te doen is, inderdaad!).
Maar als er wél iets aan verbeterd/of opgelost kan worden,
wil je toch uiteindelijk de oplossing. En….is een huisarts
een betere huisarts als hij/zij alle klachten zelf ook gehad
heeft?? Ik hoop het niet. Een huisarts herkent je kwaal,
weet de oplossing, zonder dat hij misschien zelf ooit
hetzelfde heeft gehad. Een huisarts is ook maar een mens en
kan het wel gehad hebben, maar het is niet nodig om de
klacht te verhelpen. Inderdaad heeft hij een groot deel “uit
de boekjes”(of uit andere ervaringen).
Het stoort me soms als mensen zeggen: “jij hebt geen
samengesteld gezin….jij hebt het uit de boekjes”. Uiteraard
is het anders dan bij de huisarts, maar toch: ik heb ervoor
gestudeerd en ik weet echt waarover ik praat, ook al heb ik
het zelf niet ervaren. De ene huisarts kan zich ook beter
inleven dan de ander, ook als hij nooit iets mankeert. En
natuurlijk is het zo, dat ik makkelijk praten kan, juist omdat
ik niet in de schoenen van mijn cliënten sta. Maar ik kan
heel goed begrijpen dat je soms alleen maar even wilt
mopperen over datgene wat je meemaakt en geen zin hebt
om er ook nog energie in te steken om de problemen
daadwerkelijk op te lossen. Dat is ook niet zo erg.
Maar uiteindelijk: wat verandert er door het gemopper. Je
bent even opgelucht maar de volgende dag/week is het er
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weer. Als je het probleem nu eens echt kunt oplossen….
Echt anders reageren waardoor je samen het probleem te lijf
gaat en je bemerkt dat je minder frustraties oploopt. Dat is
toch veel mooier. Inderdaad, je moet er even moeite voor
doen, en soms kun je dat even niet opbrengen. Begrijpelijk.
En ook niet erg. Maar uiteindelijk kom je verder door
kleine veranderingen, die vaak echt veel lucht geven.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp Interpunctie,
Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Last van de eikenprocessierups?
Vermijd elk contact met de rupsen en resten ervan, zoals
met vrijgekomen brandharen en lege nesten. Zorg bij een
bezoek aan een (natuur-)gebied met eikenprocessierupsen
voor goede bedekking van de hals, armen en benen en ga
niet op de grond zitten. Waarschuw kinderen voor het
gevaar van de rups. Kies wanneer het mogelijk is voor een
andere route waar geen besmette bomen staan. Ga na
aanraking van de rupsen of haren niet krabben of wrijven,
maar was of spoel de huid of ogen goed.
Treft u eikenprocessierupsen aan in de openbare ruimte dan
kunt u dit melden via de knop “melden aan de gemeente”
op de website www.meierijstad.nl of telefonisch via 14
0413. Geef hierbij zo duidelijk mogelijk aan waar en
wanneer de rupsen zijn aangetroffen. Inmiddels zijn op
risicovolle locaties de rupsen preventief bestreden. Op
www.meierijstad.nl/eikenprocessierups is een overzicht van
de locaties opgenomen waar de eikenprocessierups is
bestreden.
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Ook het mannenteam van de vrijdagavond is kampioen
geworden in hun klasse.

Wilt u kleine gebreken in de openbare ruimte melden (zoals
losliggende stoeptegels, een omver gereden paaltje, of een
kapot speeltoestel)? Meld uw klacht telefonisch via 14 0413
of via de website www.meierijstad.nl.
Nieuws KLANTEN

Huldiging kampioenen Externe Competitie
Traditioneel vindt op de finaledag van de clubkampioenschappen enkel en mix ook de huldiging voor de
kampioenen plaats. Afgelopen jaar waren er twee teams die
kampioen geworden zijn in hun klasse. Allereerst het
vrouwenteam op de vrijdagavond.

Op de foto: Hans van Zuylen, Klaus Beckers, Ad Donkers,
Frank van Leuken en Rien Janssen.
Wij feliciteren hen van harte!

Clubkampioenschappen Enkel en Mix

Op de foto: Toos van Stiphout, Jolanda van Zutphen en
Annet Gibbels namens het vrouwenteam.

Afgelopen zondag was de finaledag van de
clubkampioenschappen Enkel en Mix op de tennisvelden
van TV Zijtaart. Na een mooie anderhalve week met veel
wedstrijden was het de beurt aan de finalisten om uit te
maken wie er zich het komend jaar clubkampioen mag
noemen. Er werden veel spannende finales gespeeld, maar
die tussen Niels van Dommelen en Marc Klein Breteler is
toch zeker het
vernoemen waard.
Uiteindelijk was het
Niels die aan het
langste eind trok en
zich tot winnaar
mocht laten uitroepen.

Na de prijsuitreiking
had de Kleine Toernooien Commissie een heerlijke BBQ
klaarstaan, zodat men onder het genot van een hapje en een
drankje nog even kon napraten over de finales. Een
geslaagd toernooi waarbij dank uitgaat naar de
toernooicommissie, barcommissie, hapjescommissie en de
KTC voor slagen van dit toernooi.
Winnaars Clubkampioenschappen:
Gemengd Dubbel 7: Jan Habraken en Astrid Verbakel
Gemengd Dubbel 8: Karin vd Heijden en Twan van
Zutphen
Gemengd Dubbel 50+: Manita vd Akker en André Schepers
Dames Enkel 8: Lindy vd Hurk
Heren Enkel 6: Niels van Dommelen

