Beste inwoners van Zijtaart,
Op 17 juni organiseren we weer onze jaarlijkse braderie/pleinfeest "Zijtaart Biedt Meer ".
Vanaf de vroege zaterdagmorgen zullen er opbouwwerkzaamheden plaatsvinden, zowel op
het plein als in de Pastoor Clercxstraat vanaf Peter vd Burgt tot en met Autocentrum M.vd
Heijden. Houdt U er daarom rekening mee uw auto vanaf vrijdagavond niet te parkeren in
dit gedeelte.
Tevens willen we de bewoners van de Keslaerstraat vragen om begrip omdat daar de
oldtimers worden opgesteld voor de rit op zondagmorgen.
Natuurlijk geeft dit enig 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.
De entree is gratis, daardoor zijn alle wegen/paden gewoon toegankelijk.
Dit jaar is op zaterdagavond een vrijwilligersfeest. We hebben namelijk heel veel
vrijwilligers in ons dorp en hiermee willen we dat nog eens extra benadrukken dat we dit
ook met zijn allen moeten en kunnen doen, op welke manier dan ook. Het vrijwilligersfeest
begint om 17.00 uur met een BBQ en na 20.00 uur kan iedereen aansluiten. We sluiten die
avond rond middernacht.
Als er vragen zijn, dan horen wij het graag. Hiervoor kunnen jullie contact opnemen met
Mirjan van Gorkum.
Bij voorbaat dank voor Uw medewerking en begrip.
Organisatie Zijtaart Biedt Meer.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 17 juni Vaderdagviering om 9.30 uur in de kerk Diaken van der Zanden
m.m.v. het Gemengd Koor (na deze viering autozegening)
Wij gedenken: Bert en Tonnie van Bakel- van Erp en Zuster Augusta van Bakel; Bert van
Heertum; Karel en Anna Bekkers- Bekkers en dochter Marian; Overl.ouders van Berkelvan der Steen; Jan van der Linden, zijn echtgenotes, Henrica van Doorn en Jaan
Raaijmakers en zoon Harrie; Richard van Nunen en overl.familieleden (vanw.verjaardag);
Bert en Tonnie van der Heijden- Termeer, Toon van der Aa en André van der Heijden; Piet
en Bertha van de Rijt- Verhoeven; Harrie van Berkel; Overl.ouders Piet en Truus van
Boxmeer- van de Ven; Janus Vervoort (vanw.verjaardag); Overl.ouders Janus en Anna
Vervoort- van Eijndhoven. Jaargetijde Noud van Asseldonk; Harrie van Asseldonk; Albert
van Uden
Mededeling: Afgelopen zaterdag 9 juni is Albert van Uden in de leeftijd
van 78 jaar overleden. De Avondwake voor Albert is a.s. woensdag 13 juni
om 19.00 uur en de crematieplechtigheid is donderdag 14 juni
om 12.00 uur te Uden, Belgenlaan 11.

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
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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.

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

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: 06-15276074.

BZB EN SINT-CECILIA:
VOORVERKOOP IS GESTART
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-

Spelbegeleiders/creatiefbegeleiders
dinsdagochtend
9 personen
dinsdagmiddag
14 personen
woensdagochtend
15 personen
woensdagmiddag
10 personen
donderdag ochtend
15 personen
donderdag middag
22 personen
Nachtwakers
maandag/dinsdag
2 personen
woensdag/donderdag 2 personen
Catering
dinsdagmiddag
1 persoon
woensdagochtend
1 persoon
woensdagmiddag
1 persoon
donderdagmiddag
1 persoon
donderdagavond
2 personen

Het optreden van BZB samen met Muziekvereniging SintCecilia op zaterdag 22 september a.s. belooft een mooie
speciale muziekavond te worden in ons dorpshuis!
De voorverkoop van de toegangskaarten is reeds gestart. De
toegangsprijs voor zitplaatsen is € 17,50; voor staanplaatsen
€ 15,00.
- Frietgezinnen donderdag
De kaartjes zijn te verkrijgen in ons dorpshuis, in de
12 groepjes moeten er nog ondergebracht worden
dorpswinkel van Van de Rakt en bij het UITpunt in Veghel.
(1 groepje bestaat uit 4/5 kinderen)
Ook zijn die te bestellen via ons site
www.dorpshuiszijtaart.nl of telefonisch bij onze beheerder:
Wij zien U graag tussen 12.00u en 17.00u bij onze stand.
(0413) 36 66 79 / 06 - 523 511 58.
Dit jaar staan we op het pleintje.
Bestuur Dorpshuis
Geen tijd om langs te komen? Aanmelden kan ook via
jaz@zijtaart.nl of via het formulier verderop in deze krant,
of kijk op www.Zijtaart.nl.

Graag zouden wij een verzoek willen doen aan de
ouders van kinderen die deelnemen aan de JAZ dagen
en die zich nog niet opgegeven hebben als vrijwilliger,
dit alsnog te doen. Opa’s en Oma’s zijn natuurlijk ook
van harte welkom om zich aan te melden als
vrijwilliger.
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SAMEN aan TAFEL

Afgelopen maand hebben weer
velen genoten van een heerlijke maaltijd en een gezellig
samenzijn bij SAMEN aan TAFEL. Dat kan ook weer op
de 3de woensdag van deze maand: 20 juni. Vanaf 17.30 uur
staat er voor slechts € 9,00 in de ontmoetingszaal van ons
dorpshuis weer een verrassende maaltijd voor uw klaar.
Een gezellig samenzijn door samen te
eten en tegelijk van alles te bespreken
met buren en/of dorpsgenoten. Je kunt
ook iemand vragen, die zelf niet meer
zo mobiel is of niet graag alleen gaat,
mee te gaan eten op 20 juni. Het kan
voor deze mensen een mooi opstapje
zijn om vaker aan activiteiten deel te
gaan nemen en op die wijze elkaar te
ontmoeten. Hebt u geen vervoer om zelfstandig te komen,
meld het ons en wij regelen het.
Voor de “SAMEN aan TAFEL” van woensdag 20 juni
kunt u zich telefonisch aanmelden tot uiterlijk vrijdag 15
juni om 12.00 uur bij Rieky v.d. Heijden, tel. (0413) 36 22
54 of tel. 06 - 102 557 82 of bij Annie Pennings, tel. 06 423 504 89.
In de maand juli is er geen “SAMEN aan TAFEL”
i.v.m. vakantie van het dorpshuis.

KBO
AGENDA
Maandag 18 juni 13.30 uur Fietsen
Maandag 18 juni 13.30 uur Kaarten
Dinsdag
19 juni 09.30 uur Seniorenkoor
Dinsdag
19 juni 12.00 uur Eetpunt
Dinsdag
19 juni 13.00 uur Vrij biljarten
Woensdag 20 juni Dagreis
Woensdag 20 juni 13.30 uur Keezen
Donderdag 21 juni 09.00 uur Wandelen
Donderdag 21 juni 12.00 uur Eetpunt
Donderdag 21 juni 13.00 uur Competitie biljarten
Donderdag 21 juni 13.30 uur Kaarten
Vrijdag
22 juni 13.30 uur Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van 7 juni:
Rikken :
Harrie v.d.Acker
Tiny v.Zutphen
Poedelprijs:
Leny Henst
Jokeren:
Tiny v.Kasteren
Mien Raaijmakers
Poedelprijs:
Ad v.Cuijk
Loterij:
Riek v.d.Heijden.

86 pnt.
53 pnt.
- 24 pnt.
98 pnt.
87 pnt.
27 pnt.

Voor al uw friet en snacks!
Dit weekend speciale aanbieding.

Kroket € 1,50 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 - 20:30 uur
Vrij – Zat: 17:00 uur - 20:30 uur
Zo: 12:00 uur - 20:30 uur
Uitslagen van 11 juni:
Rikken:
Lenie Henst
Jokeren:
Maja Rovers
Bert Vissers
Poedelprijs:
Jo v.Boxmeer
Loterij:
Riek v.d.Heijden

59 pnt.
147 pnt.
142 pnt.
27 pnt.

Nieuws van Biljartclub KBO Zijtaart
Afgelopen donderdag 7 juni heeft de jaarvergadering
plaatsgevonden van de Biljartclub KBO Zijtaart. Ondanks
het mooie weer en vakantie van diverse leden, waren er
toch 18 leden aanwezig op de vergadering. Voorzitter Cor v
Zutphen stond in het openingswoord nog even stil bij het
overlijden van Ad vd Heijden en er werd een minuut stilte
in acht genomen.
Na het doornemen van de notulen van de vergadering van
vorig jaar en het financieel verslag werd een overzicht
gegeven van de deelname aan de diverse
nederlaagtoernooien. In Odiliapeel werd voor het 2e jaar op
rij de eerste prijs behaald en in Deurne (prijsuitreiking 20
juni) zal hoogstwaarschijnlijk de 1e prijs ook voor het team
uit Zijtaart zijn. In De Mortel, Asten en Deurne werd naar
behoren gespeeld maar niet voldoende voor de ereplekken.
In de Regiocompetitie KBO Biljarten (12 deelnemende
teams) is Zijtaart geëindigd op een 10e plaats. Het team van
St Oedenrode A is daar de kampioen geworden.

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 27 nr. 37

Ook werden de prijzen van de onderlinge competitie
uitgereikt. Na het spelen van 36 partijen is Wim Kremers
op de 1e plaats geëindigd. De 2e plaats was voor Frans vd
Broek en competitieleider Toon Cissen is geëindigd op de
3e plaats. Dit jaar was de poedel-/troostprijs voor Cor v
Zutphen die na het spelen van een halve competitie (24
partijen) bovenaan stond, maar vervolgens door
gezondheidsproblemen niet meer heeft kunnen spelen. Alle
prijswinnaars van harte gefeliciteerd met de behaalde
prijzen.
Na een korte pauze werd door de wedstrijdleider alvast
vooruit gekeken naar het nieuwe seizoen.
Aan het einde van de vergadering stond de voorzitter nog
kort even stil bij het definitieve afscheid van Wim vd
Sanden. Wim had na het einde van vorig seizoen al
aangegeven er mee te gaan stoppen en het stokje over te
geven aan ondergetekende. Wel was hij bereid om in het
voorbije seizoen nog op allerlei gebied assistentie te
verlenen zoals het regelen van spelers voor de wedstrijden
in de Regiocompetitie, de nederlaagtoernooien en het
bewaken van het speelschema van de onderlinge
competitie. Wim, namens bestuur en spelers nogmaals
hartelijk dank voor de 10 jaren, die je met hart en ziel
ingezet hebt voor onze vereniging.
Niets meer aan de orde zijnde, werd de vergadering
vervolgens afgesloten.
Namens het bestuur,
Toon Cissen wedstrijdleider/secretaris

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Dames: zaterdag 16 juni, Berg en Dal, pauze in
Groesbeek, 110 km, vertrek 8.00 uur.
Heren: zaterdag 16 juni, Berg en Dal, pauze in
Groesbeek, 120 km, vertrek 8.00 uur
Dames en Heren: zondag 17 juni, Zijtaart Biedt Meer.
Senioren: woensdag 20 juni, Mookerheide, pauze in
Gennep ‘Xzieje’, 93 km, vertrek 8.30 uur.
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SPORTUITSLAGEN
V.O.W. Jeugd
voor toernooien zie
http://vow.nl/jeugd_programma
VOW Jeugd 6-juni-2018
VOW JO11-2 ST Boerdonk/Keldonk JO11-2G 7 - 2

Best of Seven
Mark Verbruggen heeft de 4e editie van de Best of Seven
op zijn naam geschreven.
Onder best grote belangstelling werd de finale gespeeld,
waarbij Mark (110 car.) het moest opnemen tegen Hans v
Erp (90 car.). Mark was blij met de overwinning, maar ook
Hans was blij dat het erop zat. Hij had namelijk maar 34
caramboles in 22 beurten weten te maken. Met 110
caramboles in diezelfde beurten was Mark wel een terechte
winnaar. Even leek Hans weestand te gaan bieden met een
serie van 18 caramboles in de 12e beurt. Het was echter
maar een korte opleving, Mark ging onverstoord door en
wist tegen het einde nog een serie van 19 caramboles te
produceren.
Na afloop van de finale werd door Martien Verbruggen de
trofee aan de nieuwe kampioen uitgereikt. Na Ruud en 2x
Leon Cissen staat er nu een Verbruggen op de hoogste
trede.
Eindstand Best of Seven 2018:
1.
Mark Verbruggen
2.
Hans v Erp
3.
Ruud Cissen
4.
Leon Cissen
5.
Piet v Lierop
6.
Martien Verbruggen
7.
Toon Verbruggen
De Best of Seven is met een gemiddelde van 3,46 gespeeld
en de hoogste serie is 34 caramboles en gemaakt door Toon
Verbruggen.
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1. Tijn vd Heijden
2. Kylan Verschuren
3. Jens v Gemert
JO7-1:
1. Jens Egelmeers
2. Tren Hoefnagel
3. Guus v Laarhoven
JO8-1:
1. Kai Hokke
2. Raf Verhoeven
3. Luuk vd Broek
JO9-1M:
1. Isis Hoefnagel
2. Yenthe Egelmeers
3. Liza v Genugten
JO11-2:
1. Bram Swinkels
2. Jurre v Laarhoven
3. Yannick Hurkmans
JO11-1:
1. Mas Verkampen
2. Finn vd Donk
3. Daan Segers
MO11-1:
1. Shanya Vogels
2. Jade v Stiphout
3. Elyse Pepers

Seizoensafsluiting jeugd
Op vrijdag 1 juni stond de seizoensafsluiting bij de jeugd
op het programma. Traditioneel spelen de jeugdleden dan
een partijtje voetbal tegen de ouders. Ook dit jaar was dat
een groot succes. Er werd sportief gestreden en er zijn veel
goals gevallen. Wederom was deze activiteit een groot
succes.
Voor de jeugd onder de 11 jaar stond deze avond ook in het
teken van de bekendmaking van de sportman of -vrouw van
het jaar en de finales van het penaltybokaal. In de
trainingen voorafgaand aan deze avond waren de
voorrondes al gespeeld en per team resulteerde dat in een
top drie. Deze drie jongens en meiden gingen op 1 juni de
strijd om de plekken 1, 2 en 3 met elkaar aan. De uitslag
was uiteindelijk als volgt:
Mini´s:

Toen was dan eindelijk het moment
aangebroken om de sportman of -vrouw
bekend te gaan maken. Deze eer valt dit
jaar te beurt aan Mas Verkampen. Mas,
gefeliciteerd met deze mooie en verdiende
titel.
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Prachtige veteranensportdag in Zijtaart

Op een zonovergoten sportpark De Vonders werd afgelopen
zondag de jaarlijkse veteranensportdag voor oud-KPJ-ers
gehouden. Het is een prachtige dag geworden.
Al vroeg arriveerden de eerste sporters in Zijtaart. Zij togen
van de parkeerweilanden naar het sportveld en bouwden als
eerste hun tenten op. Bij de vorige sportdag in 2009 waren
die nodig om te schuilen voor de regen, nu boden ze
bescherming tegen de zon. Wat een verschil!
Het sportpark was sfeervol ingericht en aangekleed door de
leden van de sportclub en vrijwilligers. Een ruime tribune,
waar bezoekers gemakkelijk konden zitten en een goed
overzicht hadden. Prachtige bloemstukken en een grote
bekertafel zorgden voor een fraaie omlijsting.
De 18 verschillende damesafdelingen en 16
herenafdelingen presenteerden in de ochtend hun
oefeningen, volksdansen en piramides voor de jury.
Iedereen zette zijn beste beentje voor. Hier had men het
hele seizoen voor geoefend. Maar daarnaast was er tijd voor
ontmoeting, een praatje maken met de collega’s van andere
afdelingen en de bezoekers.
Tussendoor vonden de series touwtrekken en 80 meter
plaats, evenals het kogelstoten voor mannen en balwerpen
voor dames.
Tegen half twee startte het defllé van alle afdelingen en
vond de officiële opening plaats door wethouder Coby van
der Pas. Vele bezoekers omzoomden het hoofdveld van
VOW en konden genieten van een afwisselend programma,
dat in vlot tempo werd afgewerkt. Begonnen werd met de
massademonstratie van de gecombineerde oefening. Altijd
weer een kleurrijk schouwspel, oude tijden herleven.
Bart van Sleuwen en Pieter Schoenmakers zaten in de finale
van de 80 meter en ze deden het geweldig: nummer 1 en 2!
Later in de middag liepen zij samen met Mari Vervoort en
Jan van Nunen de estafette en wonnen die. Rieky van de
Laar werd tweede met balwerpen en

Harry van de Rijt won het
kogelstoten. Zijtaart deed
het dus heel goed op de
atletieknummers.
De dames demonstreerden
hun volksdans en vrije
oefening. Voor Zijtaart
leverden die een vierde en
een derde prijs op. Een
uitstekende prestatie. De
heren lieten zien hoe je een
vrije oefening sport: eerste
prijs. Ook het spectaculaire
onderdeel piramidebouw,
waar het op kracht en
evenwicht aan komt, werd
gewonnen.
Bij de finale van het
touwtrekken kwamen de
heren van Liesbos en
Reusel in actie. Liesbos
trok weer eens aan het
langste eind.
Het laatste onderdeel was de gemengde volksdans. Wat
nooit eerder gelukt was, lukte nu wel. Zijtaart viel in de
prijzen: nummer twee.
Na het slotdefilé begon de prijsuitreiking. Zijtaart werd
derde (dames) en tweede (heren) met het marcheren. Hierna
volgde de gecombineerde oefening. Ook hier goede
uitslagen voor Zijtaart: de dames werden tweede en de
heren eerste.
De belangrijkste prijzen kwamen als laatste: het algemeen
klassement (alle onderdelen bij elkaar) voor de dames en
voor de heren. De uitslag hiervan in de top was als volgt:
Dames
1. Uden
528 punten
2. Dinther-Loosbroek 525 punten
3. Zijtaart
518 punten
4. Liessel
505 punten
Heren
1. Zijtaart
383 punten
2. Uden
359 punten
3. De Mortel-Elsendorp 354 punten
4. Heythuysen
347 punten
De tenten werden weer afgebroken. Moe maar voldaan
gingen de sporters huiswaarts. ’s Avonds bij een hapje en
een drankje nagenieten. En op naar volgend jaar, wanneer
afdeling Uden de volgende veteranensportdag organiseert.
Tot slot: wij zijn blij dat we zoveel toeschouwers hebben
mogen ontvangen. We hopen dat ze hun bezoek de moeite
waard vonden. Nogmaals een woord van dank aan iedereen
die ons – op wat voor manier dan ook – heeft geholpen.
Jullie hebben er samen met ons voor gezorgd om van deze
sportdag een voor velen onvergetelijke dag te maken.
Stichting Veteranensportdag Zijtaart
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Ons B-team trad op met hun vernieuwde Lion King show.
De show ging erg goed met de nieuwe danspassen en twirls
daarin verwerkt en de meiden straalden tijdens het optreden
wat de jury erg
wist te
waarderen.
Majoretten St.Cecilia behalen 4
Vera, Lieke,
podiumplekken tijdens wedstrijd in Meijel Amber, Maud,
Isis, Chloe en
Op zondag 10 juni stond de eerste wedstrijd van het nieuwe Sara behaalden
majoretten seizoen op de agenda. Met onze vier teams
74 punten en
vertrokken we al vroeg naar Meijel. Als allereerste van het daarmee waren
programma
zij sterker dan
mochten
de concurrent.
Caitlin, Yade,
Ook voor deze
Floor, Britt,
dames onder
Madelon, Nina,
leiding van
Lieke en Elze
Yvanka en
optreden met
Roselin een Gouden beker!
hun
muizendans.
Tot slot mocht ons A-team optreden met hun stoere
Voor veel van
deze meisjes
was dit het
allereerste
optreden, maar wat hebben ze het knap gedaan. Onder
leiding van Anne en Marjan behaalden zij 73,2 punten, een
hele mooie zilveren beker!
Als tweede van onze muziekvereniging mocht het C-team
optreden. Zij voerden
hun Doornroosje
show op onder
leiding van Marit en
Yentle. Hanne, Iris,
Lynn, Madelon, Britt
Beyoncé show. Onder leiding van Yvanka en Roselin
en Floor dansten de
werden de laatste puntjes op de -i- gezet en daarna werd
show al heel mooi
gelijk en dat wist de voor de eerste keer deze show uitgevoerd tijdens een
jury te waarderen. Zij wedstrijd. Dit bracht de nodige spanningen met zich mee,
maar ze hebben zich er heel goed doorheen weten te slaan!
behaalden 73,3
Ook dit team, bestaande uit Hieke, Marit, Anne, Yentle,
punten en dat
Yvanka en Roselin, behaalde een mooie 3e prijs!
betekent een eerste
prijs!
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Beste Jeugd van basisschool Edith Stein,
In navolging van het schooltennis van afgelopen 18 juni
willen wij, de jeugdcommissie van TV Zijtaart, graag met
jullie het voorjaarsseizoen afsluiten!!! Daarom organiseren
we een PANNENKOEK toernooi op maandag 25 juni
van 16.30u tot + 19.00u. Deelname is gratis.
Zit jij in groep 1of hoger en heb je zin in tennisgerelateerde
spelletjes en/of wedstrijdjes waarbij je je eigen
pannenkoeken kunt verdienen?
Geef je dan op voor 22 juni bij Patricia van Dijk
(huibenpatricia@live.nl), via jeugd@tvzijtaart.nl of stop
een briefje met je naam en leeftijd in de brievenbus van de
tennisvereniging. Alles wordt op leeftijd en nivo aangepast.
App-en mag ook naar 06 - 462 866 89 (Patricia van Dijk).
Je hoeft dus geen lid te zijn van de vereniging, iedereen is
welkom en wij zorgen voor lekkers tijdens het toernooi.
Deelname is gratis.
Ps. Breng je racket mee als je die
hebt, of geef bij je opgave aan dat je
geen racket hebt dan zorgen wij
daarvoor.
Groetjes,
Jeugdcommissie TV Zijtaart

BEZOEK TIJDENS ZIJTAART
BIEDT MEER DE PROMOTIE
STAND VAN TEAM KALIDOE
Het team vertrekt op 6 oktober a.s. met de Antwerpen
Banjul Challenge weer naar Gambia!
Joop en Kevin
Versantvoort en Mari van
Hout op de motor, en
Tonnie van der Heijden
met Ton v.d. Tillart in een
stoere jeep. Bij onze stand
is een spectaculaire auto
aanwezig waarin u tegen een kleine vergoeding samen een
foto van kan nemen. Ook aan de allerkleinsten is gedacht.
Voor de inwendige mens verkopen we heerlijke spareribs!
Onze voertuigen gaan in Gambia naar een veiling en
worden daar verkocht. Deze opbrengsten en van al onze
sponsoracties wordt rechtstreeks gedoneerd aan Stichting
Second-home.
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Uit de gevangenis (over thema loslaten)
Iedereen kan zich voorstellen dat gevangen zijn niet leuk is.
We willen vrijheid. We willen eigen keuzes maken. Toch
zijn er veel mensen die in een gevangenis leven, niet
letterlijk, maar wel figuurlijk (bv. gevangen in hun eigen
getob). Dat is beslist géén vrijwillige keuze, géén eigen
schuld, maar als men het snapt, kan men een andere keuze
maken. Het leven is soms helemaal geen feest, en iedereen
krijgt zijn portie ellende. Facebook is alleen maar
buitenkant, maar wat er echt in iemands leven gebeurt
wordt vaak niet gezien. Vroeger zei men al: ieder huisje
heeft zijn kruisje. En zo is het. Als je moeilijke dingen
meemaakt, is het lastig om te zien dat je het jezelf
moeilijker maakt door er steeds aan te denken. Maar je kunt
het ook niet van je harde schijf wissen. En dat hoeft ook
niet. Niets is zwart/wit. Het leven bestaat uit
tegenstellingen: licht en donker, zwart en wit, dag en nacht,
zomer en winter, ellende en vrolijkheid. Men heeft het niet
voor niks over “in balans zijn”. Ook eigenschappen van
mensen zijn zelden helemaal waar. Als je iemand een
lomperik vindt is hij nooit 100% lomperik. D.w.z. hij is niet
in alle situaties, bij alle mensen een lomperik. Als je hem
echt goed in allerlei facetten leert kennen is hij soms ook
medelevend en ronduit lief. Dat is eigenlijk bijna niet te
geloven als je hem alleen van de buitenkant kent.
Hierin zit een stuk van de oplossing: zien dat er ook andere
kanten zijn. Betekent dit dat je door los te laten geen
verdriet meer voelt over deze kwestie? Zeker niet, maar het
brengt evenwicht. Verdriet mag er zijn maar ook
tevredenheid en zelfs geluk is mogelijk, ondanks verdriet.
Wil je leren loslaten?
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Doe je ook gezellig mee?

Gratis proeflessen majoretten
Van 16 juni tot aan de zomervakantie,
kun je meedoen aan gratis proeflessen
op zaterdag van 9.30u tot 10.30u.
Kom je ook?

Ben je 5 jaar of ouder
en wil je meedoen?
Stuur dan een email naar
marjanvanasseldonk@home.nl
of stuur een berichtje naar
06-42498893

Muziekvereniging Sint Cecilia Zijtaart
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Motorclub Veghel
Donderdag 14 juni a.s. staat er weer een avondrit op de
agenda.
De rit is ca. 120 km met een pauze in Valkenswaard en via
binnendoor wegen via Eindhoven Airport terug. Ook nu
vertrekken we om ca 19:00 uur vanaf D’n Brouwer,
Dobbelsteenplein 1 in Mariaheide. Heb je een motor en wil
je meerijden? Stuur dan een mail naar
info@motorclubveghel.nl. Je ontvangt dan de route
digitaal. Meer info over de club op
www.motorclubveghel.nl.

Bond van Alleengaanden Kring Uden
Uitnodiging voor een brunch
Beste leden,
Hierbij willen wij u uitnodigen voor een heerlijke brunch
op zondag 24 juni 2018, welke wij willen houden in Café
Restaurant zaal De Toren, Torenstraat 12 in HeeswijkDinther, tel. (0413) 29 63 07.
De zaal is open om 11.30 uur. Om 12.00 uur zal het
brunchbuffet geopend zijn.
Wat kunt u verwachten:
Runderbouillon met brood en kruidenboter, div. luxe
broodsoorten, waaronder zachte broodjes, mini-broodjes,
mini-croissants, mini-worstenbroodjes, pasteitjes met
champignonragout, gekookte eieren, warme Canadese
beenham met cranberrysaus, rundvleeskroketten,
huzarensalade en Kartoffelsalade, 2 soorten frisse
rauwkostsalades. Incl. koffie, thee, melk en jus d’orange.
Dessertbuffet met bavarois, fruitsalade en slagroom.

13 juni 2018 – 20 juni 2018
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Als u wilt deelnemen aan dit uitgebreide brunchbuffet dan
graag opgave voor 20 juni 2018 bij een van de leden van de
werkgroep/bestuur of via
E-mail: toon@vberlo.nl
De werkgroep wenst u een fijne middag.
Harrie van de Meerakker, voorzitter
Toon van Berlo, Wilhelminastraat 24a, 5427 CE Boekel,
tel. (0492) 32 17 33 secr./penn.m.
Thea Donkers, lid
Josephien de Mol, lid
Henk van de Ven, Past. Kampstraat 32, Zijtaart,
tel. (0413) 36 52 42 lid
Irene van de Ven, lid

Als het thuis niet meer gaat
In het Alzheimercafé in het Pieter BrueghelHuis in Veghel
komt elke derde dinsdag van de maand een bepaald aspect
van de ziekte dementie aan bod. Op dinsdag 19 juni is het
thema: “Als het thuis niet meer gaat, wat dan?”.
Wachtlijstbeheerders uit de regio Uden-Veghel belichten de
verschillende mogelijkheden van opname in een woonvorm
voor mensen met dementie. Zij schetsen ook hoe een
opname in zijn werk gaat. De deuren van het Alzheimercafé
gaan om 19.00 uur open. Het programma begint om 19.30
uur en duurt ongeveer twee uur. Daarna kunnen de
bezoekers nog even napraten en vragen stellen aan de
aanwezige deskundigen en professionals. De avond is
bedoeld voor iedereen uit de gemeenten Landerd, Boekel,
Uden, Veghel, Bernheze en Meierijstad die iets met
dementie heeft. De toegang is gratis.

ingrijpend
Er kan een moment komen dat de zorg voor een
dementerende partner of ouder thuis niet langer mogelijk is.
Ondanks steun van familie, vrienden en hulp vanuit
Programma.
professionele instanties kan het te zwaar worden voor de
12.00-14.00 uur Brunchbuffet;
partner of het kind dat die zorg geeft. Maar het verhuizen is
14.00-16.00 uur Optreden van Toon op z’n Brabants met
altijd een enorm ingrijpende gebeurtenis, waar de
muziek, liedjes en humor;
betrokkenen als een berg tegen opzien. De ervaring leert dat
16.00 uur Einde programma en afsluiting van deze middag.
mensen enorm veel moeite hebben met het nemen van de
De kosten voor deze mooie middag zijn € 25,00, te voldoen
uiteindelijke beslissing. Ook al weten ze dat ze het geven
bij binnenkomst van de zaal.
van de goede zorg niet meer vol te houden is, toch hebben
mantelzorgers het gevoel dat ze tekort schieten. In de zorg
voor mensen met dementie is de laatste
jaren veel veranderd. Kleine woongroepen,
mogelijkheden voor echtparen om samen
in of bij een zorgcentrum te wonen en
kleinschalige zorgcentra kunnen een goed
alternatief bieden als thuis wonen
onmogelijk wordt. Het Alzheimercafé
hoopt met informatie over de
mogelijkheden mensen te helpen om de
juiste beslissing te nemen. Tijdens deze
avond wordt ook uitgelegd hoe de opname
in een verpleeghuis in zijn werk gaat en
hoe mensen daarin begeleid worden. Het
Alzheimercafé is een initiatief van
Alzheimer Nederland, afdeling Oss-UdenVeghel, Samen in zorg, Indigo Brabant
Oost en ONS welzijn.
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Jeugd Activiteiten Zijtaart
Werkgroep van Evenementengroep Zijtaart

Contactadres:
Ceciliastraat 29
5465 RZ Zijtaart
Tel: 06-42250982

Uit de Kunst
Ja, ik wil helpen bij de Jeugdvakantiedagen van 14 augustus t/m 16 augustus 2018 in Zijtaart

Naam:
Adres:
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Geboortedatum:
Maatschappelijke stage:

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
܆

Groepsleider:
Samen met:

܆
……………………………………………………………………………………………………

Graag één naam opgeven, per groepje zijn er max. 2 begeleiders noodzakelijk.

܆

Activiteitenbegeleider:
Dinsdag
܆
܆

Ochtend
Middag
Avond

Woensdag
܆
܆
܆

Hand- en spandiensten
Zaterdag
܆
܆

Ochtend
Middag
Avond

Nachtwaken:

Catering:
Donderdag
܆
܆

Ochtend
Middag
Avond

܆
Dinsdag
܆
܆

Woensdag
܆
܆

Donderdag
܆
܆
܆

܆
Maandag
܆
܆
܆

܆

Dinsdag
܆
܆
܆

Woensdag
܆
܆
܆

Donderdag
܆
܆
܆

Frietgezin:

Vrijdag
܆
܆

܆

Dit formulier kan ingeleverd worden tijdens de inschrijfochtend/ -middag, bij Anouk Welte (Ceciliastraat 29),
tijdens Zijtaart Biedt Meer of via jaz@zijtaart.nl.
Meer formulieren nodig? Ga naar www.Zijtaart.nl en download het inschrijfformulier.
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Donderdag
12 juli
2018

Zijtaarts visconcours
Vanaf 18.30 uur inschrijven aan het kanaal.
€3,- p.p. jeugd onder 16 jaar en €5,- p.p. voor volwassenen.

Visplaats wordt toegewezen.
Aanvang 19:00 uur.
Om 21:00 uur worden de vissen opgemeten.
Aansluitend is in het café de prijsuitreiking en
loterij.

Natuurlijk bij Kleijngeld...

