Zomeropenstelling Dorpshuis Zijtaart
Tijdens de vakantieperiode van maandag 9 juli tot en met 19 augustus 2018
is het dorpshuis:
Elke donderdagmorgen van 7.45 uur tot 9.00 uur geopend voor de prikpost.
Elke dinsdag en donderdag vanaf 11.30 tot 13.00 uur voor het eetpunt en
vanaf 13.00 tot 17.00 uur voor de middagopenstelling
Tijdens deze openstelling is de PINAUTOMAAT in het dorpshuis te
gebruiken.
Voor deze activiteiten kunt u dus ook tijdens de vakantieperiode gewoon in
het Dorpshuis terecht!
Vanaf maandag 20 augustus 2018 bent u weer van harte welkom in ons
Dorpshuis

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 15 juli 10.30 u. Eucharistieviering Pater Issag Jesudass (Samenzang)
Wij gedenken: Jaargetijde Zus van de Ven; Annie van de Ven- van Zutphen; Overl.ouders
Coppens- van Bakel, Frans en Wim; Leo en Mien van Acht- Kanters, zoon Henkie en
Susan van den Tillaart.
Doopsel:
12.00 uur Kenzi en Javey: dochter en zoon van Kevin Broks en Mariska de Laat.

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 06-46.59.59.16
Vervoersdienst Zijtaart 35.22.32
Dorpshuis Zijtaart
36.66.79
Basisschool "Edith Stein" 36.51.68
Tennispark Zijtaart
76.90.25
De Vonders (VOW)
35.03.77
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Bericht van de redactie
In week 30 (25 juli) en week 32 (8 augustus)
verschijnt er vanwege de vakantie geen
Dorpsnieuws Zijtaarts Belang.
Gelieve hier rekening mee te houden bij het
aanleveren van kopij.

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: 06-15276074.

Vakantiesluiting van de Zijtaartse
bieb
De bibliotheek in Het Klooster is tijdens de
zomervakantie vanaf dinsdag 10 juli
gesloten. We zijn weer geopend op dinsdagmiddag 21
augustus.
Tijdens de vakantiesluiting zal de boekencollectie voor
volwassenen in de Zijtaartse bieb
worden vernieuwd. Onze collectie is begrijpelijkerwijs niet
zo groot, maar blijft op deze
manier wel steeds actueel. U kunt ook via de computer alle
boeken uit de uitgebreide
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collectie van de Noordoost Brabantse Bibliotheken
kosteloos reserveren en u kunt deze
boeken na een mailtje van de bibliotheek ophalen. Deze
service blijft ook in de vakantie
mogelijk, alleen moet u dan uw gereserveerde boeken in de
bieb in Veghel ophalen.
In de vakantietijd blijft de Veghelse bibliotheek open op:
dinsdag 11.00 – 19.00 uur
woensdag 11.00 – 18.00 uur
donderdag 10.00 – 18.00 uur
vrijdag 10.00 – 19.00 uur
zaterdag 10.00 – 16.00 uur
Prettige vakantie en tot ziens in augustus. De bieb in
Zijtaart is dan weer het hele jaar door
open op de dinsdagmiddag, dinsdagavond en
donderdagavond.
Annie, Sjaan, Thea, Annelies, Mieke, Antoniek en Ine

Vrijwilligers van de bibliotheek in Zijtaart

AED in Zijtaart (deze AEDs zijn dag en nacht op
te halen)
Wij adviseren u om eens te kijken waar de AED’s
hangen, zodat u in een noodsituatie deze apparaten
blindelings kunt vinden.
1 Buitenmuur Dorpshuis Kant Ingang Dorpshuis
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, Woning Marco van Asseldonk
5 Doornhoek 3740, Gemeentewerf (bij ambulance post)
6 Hool 48, Gerard en Ineke van Rijbroek (Keldonk)
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KBO
ZOMERACTIVITEITEN
Woensdag 1 augustus:Jeu de boules
Adres: Petanque vereniging “wij liggen”,
Leemputtenweg 3, 5482 ZZ Schijndel, tel: 06 - 307
490 22.
Woensdag 8 augustus: Dag fietstocht, vertrek om
10.00 uur bij de kerk.

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

Woensdag 15 augustus: Kegelen
Adres: Vresselse Hut, Vresselseweg 33, Nijnsel, tel.
(04990 47 28 70
Het jeu de boules en het kegelen beginnen om 14.00 uur.
We gaan op eigen gelegenheid. Hebt u geen vervoer, laat
het ons weten en wij regelen dat.
Voor de dagtocht op 22 augustus krijgt u nog een stencil.

Afsluiting Keez-seizoen KBO 2017-2018
Op woensdag 4 juli jl. was de laatste speelmiddag van het
Keezen.
Iedere 14 dagen wordt er op de woensdagmiddag een
spelletje Keezen gedaan. Er worden 3 rondes gespeeld door
30 deelnemers, waarvan er meestal zo’n 20 per middag
aanwezig zijn.
Na een spannende competitie leverde dit uiteindelijk de
volgende top 6 op:
1ste plaats: Mari van Zutphen
2de plaats: Jaantje vd Burgt
3de plaats: Nolda van Zutphen
4de plaats: Mieke Kanters
5de plaats: Joke van Zutphen
6de plaats: Tiny van Zutphen
Wat nog de moeite waard is om te vermelden is dat de
eerste 5 allemaal maar één spelronde gemist hebben.
Nu is het tijd om even van de vakantie te gaan genieten.
KBO Zijtaart wenst iedereen een hele fijne vakantie!

Nasischijf € 1,60 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
KAARTEN
Uitslagen van 5 juli:
Rikken :
Bert Vissers
Piet v.d.Hurk
Poedelprijs: Jan v.Zutphen
Jokeren:
Tiny v.Kasteren
Mientje Raaijmakers
Poedelprijs: Ad v.Cuijck
Loterij:
Rieky v. Zutphen.

129 pnt.
94 pnt.
- 57 pnt.
128 pnt.
127 pnt.
23 pnt.
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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...
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HET DOET ZO ZEER
In het maandelijkse Alzheimercafé in Veghel is op dinsdag
17 juli om 19.30 uur de film “Het doet zo zeer” te zien. Bij
mevrouw Been, de moeder van schrijfster Heleen van
Royen wordt beginnende dementie geconstateerd. Op zeker
moment neemt Heleen de beslissing om voor haar moeder
een mantelzorgwoning in haar achtertuin te plaatsen. Ruim
een jaar lang registreert zij met een camera het leven van
haar moeder in alledaagse situaties en in de tocht langs
artsen, zorginstellingen en klinieken. Zo ontstond een zeer
intiem portret van moeder en dochter, dat het verloop van
de ziekte en de missie van de dochter om het leven van haar
moeder beter te maken integer in beeld brengt. Moeilijke
beslissingen over verhuizen, euthanasie en kostbare
momenten van samenzijn en humor wisselen elkaar af.
Na afloop van de film is er voor de bezoekers gelegenheid
om met elkaar en met de aanwezige professionals na te
praten. Het Alzheimercafé in het Pieter BrueghelHuis,
Middegaal 25 in Veghel is gratis toegankelijk voor alle
geïnteresseerden. Mensen die er graag heen willen, maar
geen vervoer hebben, kunnen gebruik maken van de
BoodschappenPlusBus, die hen voor een paar euro ophaalt
en weer thuis brengt. Een rit bespreken kan door te bellen
naar ONS welzijn, telefoonnummer 088-3742525.

Gevraagd
Afwashulpen

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Dames en Heren: zondag 15 juli, Hatertse Vennen,
pauze in Overasselt ‘St. Walrick’, 87 km, vertrek 8.30 uur.
Senioren: woensdag 18 juli, Deurne ‘Veghelsedijk’,
pauze in Griendtsveen ‘De Morgenstond’, 90 km, vertrek
8.30 uur.

Rectificatie:
In het Zijtaarts Belang van verleden week stond
vermeld dat Muziekvereniging St. Cecilia een
optreden heeft met BZB op 21 september 2018 in het
dorpshuis. Dit moet zaterdag 22 september 2018
zijn.
Kaartjes verkrijgbaar bij het Dorpshuis Zijtaart
en Dorpswinkel van de Rakt. Via internet kunnen
de kaartjes worden besteld op:
www.dorpshuiszijtaart.nl
Namens het bestuur
Muziekvereniging St. Cecilia Zijtaart
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Vuurwerkshow Schijndelse Kermis afgelast
De geplande vuurwerkshow die, traditiegetrouw, de kermis
in Schijndel afsluit, kan niet
doorgaan. Het risico op brand is
te groot door de extreme
droogte.
Het vuurwerk stond gepland op
woensdag 11 juli om 22.30 uur.
Een alternatieve afsluiting kan op zo’n korte termijn niet
worden georganiseerd.
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peuterspeelzaal of naar school gaan, begint
het al: loslaten….
Steeds weer komt het terug: elke keer
opnieuw moet je loslaten. Het zal ook terug
blijven komen. Ze zullen vaker de wereld
over reizen, of een relatie aangaan en
misschien zelfs naar het buitenland gaan
emigreren.
Hoe doe je dat? Loslaten? Het is nodig dat
kinderen hun eigen fouten maken, dat ze
leren dat de wereld soms gevaarlijk is. Je
wilt ze niet nodeloos bang maken, maar ze
moeten gewaarschuwd zijn. Sommige
ouders kunnen het niet laten om steeds te
preken over de onveilige wereld. Natuurlijk
waarschuw je je kind als het op vakantie
gaat, maar het is belangrijk dat zij zelf al
stappen gezet hebben, hun neus al enkele
keren gestoten hebben. Kortom: je
begeleiding in hun jeugd is meestal
zodanig, dat ze beseffen dat niet iedereen
betrouwbaar is, dat ze zelf moeten
nadenken en hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Er is
niks mis mee hen nog een keer te waarschuwen, maar als je
kind het alleen daarvan moet hebben ben je te laat geweest.
Maar sommige kinderen zijn zelf al zo zenuwachtig dat je
ze juist moet stimuleren: je kunt het vast wel en als er iets is
kun je altijd bellen….
Je kent je eigen kind het beste, dus doe wat jij denkt dat het
beste is en laat ze gaan. Je hebt het zelf ook op die manier
geleerd. Ze lopen vast niet in 7 sloten tegelijk.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
Vrijwilligers vervoersdienst Zijtaart

Interpunctie
Je puber voor het eerst alleen op vakantie…..
Sommige ouders staan doodsangsten uit als hun kinderen
voor het eerst alleen op vakantie gaan. Het heeft te maken
met los laten. Als ze klein zijn en voor het eerst naar de
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0413 - 35.22.32

Het vervoer vraagt men aan via de telefoniste van de
Hulpdienst Diakonie Veghel. Deze is alle dagen
bereikbaar van 19:00 uur tot 21:00 uur en op
werkdagen ook nog van 09:00 uur tot 11:00 uur. Een
vrijwilliger uit Zijtaart komt u dan ophalen.

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 27 nr. 41

11 juli 2018 – 18 juli 2018

pagina 7

Openluchtvoorstellingen Pinokkio
en De Kleine Zeemeermin op de
CHV Noordkade
De zomervakantie
wordt deze week
ingeluid met twee
openluchtvoorstellingen voor jong en oud op
de CHV Noordkade in Veghel. Op donderdag
12 juli presenteert Toneelvereniging
Mariahout de voorstelling “De kleine
zeemeermin’ en op vrijdag 13 juli presenteert
Jeugdtheatergroep Kersouwe de voorstelling
“De avonturen van Pinokkio”.
Bijna iedereen kent de sprookjes wel of is er mee
opgegroeid: Pinokkio en De Kleine
Zeemeermin. Het mini openluchttheater festival
biedt ouders en/of grootouders een leuk uitje met
hun (klein-) kinderen, in deze eerste week van de
zomervakantie. Beide voorstellingen zitten vol
humor, liefde, beweging en zang en er wordt
veel aandacht geschonken aan decor, kleding en
grime.
De Kleine Zeemeermin
Op donderdagmiddag 12 juli speelt
Toneelvereniging Mariahout om 15:00 uur de
voorstelling “De Kleine Zeemeermin”. Een
eigentijds sprookje met actuele thema’s waarin
de ‘Prins van het Land’, Kaap de Zoete Hoop’
trotseert op zoek naar kibbeling, maar de dochter
van de Koningin van de Zee ‘Arial’ vangt.
Pinokkio
Aansluitend speelt Jeugdtheatergroep de Kersouwe op
vrijdagmiddag 13 juli om 14.30 uur de voorstelling “De
avonturen van Pinokkio’. Een bewerking op het bekende
verhaal van Carlo Collodi uit 1883, waarin Pinokkio zich in
allerlei avonturen stort in zijn reis om een echte jongen te
worden.
Theatergezelschappen
Inmiddels is het alweer het 3e jaar dat Toneelvereniging
Mariahout een openluchtvoorstelling op de CHV
Noordkade verzorgd. Dit is inmiddels zo succesvol

gebleken, dat ook Jeugtheatergroep Kersouwe deze keer
aansluit. Beide theatergezelschappen zijn bekend in de
regio en reizen al jaren door heel Brabant met hun
openluchtvoorstellingen.
De openluchtvoorstellingen vinden plaats achter
Wittern op de CHV Noordkade in Veghel en worden
ondersteund door de theaterafdeling van Phoenix
Cultuur.
Tickets zijn te koop via theater de Blauwe Kei en kosten
€ 5,- per stuk, een combinatieticket voor beide
voorstellingen kost € 7,50. Info via www.blauwekei.nl.
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Ook wij gaan er even tussenuit in de periode van
Zondag 22 juli tot en met Zondag 12 augustus.
Wilt u een bestelling doen voor in de vriezer dan kunt
u deze nog plaatsen
tot en met zaterdag 14juli.
Als u de vakantiebestelling op donderdag 19 juli op
haalt kunt u gebruik maken van 10% korting.
Iedereen een fijne vakantie!
Saskia, Louise en Britt

Telefoonnummer: 0413-210337
06-57794321

Openingstijden winkel Zijtaart
Maandag
gesloten
Dinsdag
8.30 – 12.30 u
Woensdag gesloten
Donderdag 8.30 – 12.30 u
Vrijdag
8.30 – 12.30 u
Zaterdag
8.30 – 12.30 u
Zondag
gesloten

