NAJAARSFIETSTOCHT ZIJTAART
Op zondag 2 september a.s. organiseert de Evenementengroep Zijtaart haar jaarlijkse
najaarsfietstocht. Er is een leuke tocht van zo’n 43 kilometer uitgezet. De tocht is bedoeld
als een middagje ontspanning op de fiets, hopelijk met mooi weer. De deelname staat voor
iedereen open.
Kosten voor deelname zijn € 3,00 per persoon, waarbij alles tijdens de tocht gratis wordt
aangeboden. Dit zijn de versnaperingen bij de twee kleine pauzes, maar ook de koffie en
fris bij de grote pauze.
Bij de tweede kleine pauze ontvangt de deelnemer bovendien een gratis lotnummer, zodat
er een mogelijkheid is dat er op het eindpunt nog een prijsje klaar ligt.
Deelnemers kunnen inschrijven tussen 12.00 uur en 13.30 uur bij café Kleijngeld in
Zijtaart. Het eindpunt is ook bij café Kleijngeld.
Heeft u zin om aan deze fietstocht mee te doen,
dan zien we u graag op zondagmiddag 2 september.
Evenementengroep Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 26 augustus 10.30 uur Woco Diaken Rien van der Zanden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Rector Harrie Beex (vanw.verjaardag); Jan Mien Dortmans- Verkuijlen en
Ria; Jaargetijde Richard van Nunen; Johan en Doortje van Nunen- Brugmans; Tijn en
Narda van Stiphout- van Kemenade; Jaargetijde Sien van Nunen- van Schaijk; Frits en Sien
van Nunen- van Schaijk; intentie Uit Dankbaarheid.
Overleden: Henk van der Linden in de leeftijd van 76 jaar.
Mededeling:
a.s. Zondag 26 augustus wordt weer de jaarlijkse kerkdeurcollecte voor de “MIVA”
gehouden.
Dit jaar is de opbrengst bestemd voor zeer nodige medische hulpmiddelen in ZIMBABWE.
Deze collecte wordt van harte bij U aanbevolen.
De MOV-werkgroep

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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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: 0615276074.
Gevonden Hondenriem op de zandweg tussen
Pastoor Clercxstraat 88 en Leinserondweg 24
A, terug te halen bij Raaijmakers Drukwerk

Zijtaartse
Jeugdnatuurvereniging
Avondwandeling Moerkuilen
Vrijdagavond 24 augustus gaan we naar de
Moerkuilen in Sint-Oedenrode.
We fietsen gezamenlijk naar de Moerkuilen voor
een wandeling door de bossen, langs het water en
door de weilanden. Daar zijn veel vogels te horen
en te zien, bijvoorbeeld de geelgors, het
goudhaantje maar ook de buizerd, havik en zwarte specht.
Verder groeien in dit gebied heel veel wilde bloemen, die
nu in bloei staan. Het is zelfs mogelijk dat we koeien
tegenkomen, als we door de weilanden lopen!
Zorg dat je om 18:30 uur met de fiets (met verlichting
voor de terugweg) en stevige schoenen/laarzen bij Het
Klooster bent. We verwachten tussen 20.30 en 21.00 uur
weer in Zijtaart terug te zijn.

Vanaf heden weer te koop
De Gerarduskalender
bij Door Peters,
Biezendijk 31
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Uit de kunst!
Via deze weg willen we iedereen bedanken voor drie
geweldige JAZ dagen! Voor ons was het echt een
feestje/Fiësta. De organisatie, alle vrijwilligers (want
wat waren dat er weer veel), de ouders, maar zeer
zeker de kinderen … super bedankt! Het waren voor
ons drie geweldige dagen waar we nog lang aan zullen
terugdenken.
Tot ziens, tot JAZ!
Professor Angelo, Pedro Xeminjee en Margot Merlot

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

Goulashkroket € 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

Hij staat met rode letters in de
almanak

ONS SPORTCLUBKE
Op woensdagavond van 20.00-21.00 uur sporten wij in
het dorpshuis.
Wij zijn een groep dames in de leeftijd tussen 24 en
ongeveer 58 jaar. Wij werken ongeveer 40 minuten aan
de conditie en daarna op de grond nog verschillende
spieroefeningen.
Iets voor jou? Doe vrijblijvend een keer mee.
Info bij Monique Bekkers: 06 - 245 429 97.
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BRIDGEN:
Uitslagen van 14 augustus:
1. Ad & Riet Koevoets
2. Adriaan v.d.Tillart & Marietje v.d.Wijgert
3. Tonnie Kivits & Jo Verhoeven
4. Toon Gevers & Jan Rijkers
Uitslagen van 16 augustus:
1. Jan Rijkers & Nellie Philipsen
2. Tonnie Kivits & Jo Verhoeven
3. Adriaan v.d.Tillart & Marietje v.d.Wijgert
4. Ad & Riet Koevoets
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64,58 %
52,08 %
47,92 %
35,42 %
56,25 %
52,08 %
47,92 %
43,75 %

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Dames en Heren: zondag 26 augustus, Grote Peel, pauze
in Meijel ‘Oranjehotel’, 85 km, vertrek 8.30 uur.
Senioren: woensdag 29 augustus, Sterksel, pauze in
Leende ‘De Scheuter’, 91 km, vertrek 8.30 uur.

KBO
KAARTEN
Uitslagen van 20 augustus:
Rikken: Anneke v.d.Braak
Jana v.d.Acker
Poedelprijs: Jan v.Zutphen
Jokeren: Jo v.Boxmeer
Jaantje v.d.Burgt
Poedelprijs Rieky v.Zutphen
Loterij: Mien Raaijmakers
Uitslagen van 16 augustus:
Rikken: Mieke v.Boxmeer
Jan v.Zutphen
Annie v.Kessel
Poedelprijs: Mieke v.Uden
Jokeren: Cisca Coppens
Loterij: Willy v.d.Berkmortel
Uitslagen van 14 augustus:
Rikken: Piet v.d.Hurk
Willy v.d.Berkmortel
Poedelprijs: Riek v.d.Heijden
Jokeren: Mien Ketelaars
Poedelprijs: Jo v.Boxmeer
Loterij: Harrie v.d.Acker

108 pnt.
64 pnt.
- 35 pnt.
95 pnt.
91 pnt.

164 pnt.
75 pnt.
61 pnt.
- 53 pnt.
106 pnt.
50 pnt.
48 pnt.
- 26 pnt.
134 pnt.
50 pnt.

V.O.W. Jeugd 25 aug 2018
VOW JO19-1
Handel JO19-1
VOW JO17-1
SCMH JO17-1
VOW JO15-1
Schijndel/DE WIT JO15-3

14:30u
14:30u
13:00u

Voor het actuele programma zie VOW website,
http://vow.nl/jeugd_programma
De vakantie is weer voorbij en we starten weer met
vriendschappelijke wedstrijden.
V.O.W. Senioren 23 aug 2018
VOW VR 1
RKVV Keldonk VR1
19.00u
V.O.W. Senioren 26 aug 2018
MVC1
VOW1
11.00u
VOW2
MVC 2
11.00u
EVVC VR2
VOW VR1
12.00u
V.O.W. Senioren 28 aug 2018
Ollandia 1
VOW 1
18.45u
V.O.W. Senioren 30 aug 2018
VOW2
Ollandia2
19.00u
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wensen Claire op deze dag heel veel succes. Het is al een
bijzondere ervaring om hieraan deel te mogen nemen.
Naast de Brabantse Kampioenschappen werden er door
Milou Kemper nog springwedstrijden gereden. Zij heeft
daarin nog niet veel ervaring, maar wist toch tweemaal de
1e prijs te winnen op een oefenwedstrijd in Eindhoven met
foutloze rondes en een spannende barrage. De extra
springlessen zijn niet voor niets geweest.
Gefeliciteerd Milou

Claire Vermaes naar de Nederlandse
Kampioenschappen!
Het is de afgelopen weken rustig geweest met de
wedstrijden, behalve natuurlijk de Brabantse
Kampioenschappen in Westerbeek op 28 en 29 juli jl. Een
flinke groep ruiters uit Zijtaart heeft daar goed haar best
gedaan en een aantal wist zich in de prijzen te rijden, wat
erg knap is op zo’n regionale kampioenswedstrijd. Bij de
paarden waren dat Anouk Blokx en Michelle van Oort.
Anouk won met haar paard Apashia de 10e prijs in de
klasse B dressuur en Michelle de 13e prijs in de klasse B
springen. Heel knap gedaan! Bij de pony’s wist Claire
Vermaes met haar pony Muffin de 3e prijs te winnen in de
klasse AB-L2 dressuur. Dit is een superprestatie en
daarmee mag ze door naar de Nederlandse
Kampioenschappen op 29 augustus a.s. in Ermelo!! Wij

Ik zit graag zelf aan het stuur van mijn leven….
En ik ben niet de enige. Uiteindelijk wil iedereen graag zelf
bepalen wat hij/zij doet. Vrijheid is een groot goed. En toch
zijn we nooit helemaal vrij. We doen allemaal wel eens iets
waar we eigenlijk geen zin in hadden, en dat is ook heus
niet zo’n ramp.
Maar als we heel vaak iets doen waar we geen zin in
hebben, of niet weten hoe we iets kunnen weigeren dan
wordt ons leven een last. Sommige mensen zeggen ja en
doen vervolgens toch nee. Dat noemt men passief-agressief
gedrag.
Want we hebben allemaal het recht om ergens geen zin in te
hebben en hier voor uit te komen. Maar dat betekent ook
dat we anderen niet meer de schuld kunnen geven van
dingen die we niet prettig vinden. We zullen zelf de
verantwoordelijkheid voor ons leven moeten nemen.
Je kunt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor je
rotgevoel bij de ander neerleggen. Ik voel me ellendig
omdat hij mijn vraag niet wil beantwoorden kan dan ook
niet meer. Jij bent verantwoordelijk voor jouw gevoelens,
jij kan er niet goed mee omgaan dat hij je vraag niet
beantwoordt.
Als iemand dus iets weigert en jij wordt boos omdat jij je
tekort gedaan voelt, blijft dat jouw verantwoordelijkheid. Je
had misschien teveel verwacht, meer dan de ander kon
geven. Assertief zijn is in die zin ook niet altijd
gemakkelijk. Je kunt niet naar de ander wijzen en zelf
buiten schot blijven. Jij zit zelf aan het stuur en kan
uitwijken, afslaan, remmen of gas geven. Jij bepaalt alles.
Op donderdag 13 september organiseer ik een themadag
over assertiviteit. Ook start er binnenkort een cursus
assertiviteit. Wil je meer weten over een van beiden mail
me dan gerust (info@interpunctie.nl).
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

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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