Jeugd Activiteiten Zijtaart (JAZ) zoekt vrijwilligers!
Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers in de categorieën:
Spelbegeleiders / Creatief begeleiders:
Dinsdagmiddag
Woensdag middag
Donderdagochtend
Donderdag middag

10 personen
7 personen
15 personen
24 personen

14 Frietgezinnen
Je bakt op donderdag voor 1 groepje (bestaat uit 4 of 5 kinderen met begeleiding) frietjes
met eventueel een snack. Om 15:30 haal je jouw groepje op bij het JAZ terrein en brengt ze
op de afgesproken tijd weer terug.

Hand- en spandiensten (op- en afbouw)
Wij starten zaterdag 10 augustus met het opbouwen. Hiervoor kunnen we zeker nog hulp
gebruiken.

Aanmelden kan via jaz@zijtaart.nl
Graag zouden wij een verzoek willen doen aan de ouders van kinderen die deelnemen aan
de JAZ dagen en 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.
Wist je dat deelname als vrijwilliger aan de JAZ dagen ook telt als maatschappelijke stage?

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 30 juni 10.30 uur Diaken van der Zanden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Antoon en Betje van den Berg- van Eijndhoven (vanw. verjaardag); Johan
en Doortje van Nunen- Brugmans; intentie Uit Dankbaarheid.
Doop: 12.00 uur Meike: dochter van Gert-Jan Schepers en Serena van Wijchen.

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.

WandelDrieDaagse 2019

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.

Dinsdag 9 juli starten we bij Eethuis De Reiger.
Woensdag 10 juli starten we bij Fam. v.d. Pol,
Logtenburg 16
Donderdag 11 juli starten we bij Eethuis De Reiger
Tot ziens bij de WandelDriedaagse.

Wegens vakantie
komt het
ZUTJE IJZERBOERKE
in week 31 – 32 – 33
NIET langs!!
Rode Kruis
De werkgroep van het Rode Kruis (Zijtaart)
organiseert op maandag 1 juli 2019 om 14.00 uur een
ontspanningsmiddag voor ouderen en mensen met een
beperking. Deze bijeenkomst is in Dorpshuis Het
Klooster.

Pannenkoekenconcert

Helpt u dit jaar de Zijtaartse
Verenigingen bij de Rabobank
Clubkas Campagne
MELD U NU AAN ALS U NOG GEEN LID BENT!
Ook dit jaar organiseert de Rabobank weer de Rabobank
Clubkas Campagne.
Ieder lid van de bank ontvangt
dan een stemkaart waarmee hij
of zij 5 stemmen mag
uitbrengen. Vorig jaar was elke
stem goed voor € 3,01 dat is
ca. € 15,00 per lid.
Heeft u deze stemkaart in het
verleden niet ontvangen, maar bankiert u wel bij de
Rabobank? Dan bent u wellicht nog niet als lid aangemeld.
Dit gaat niet vanzelf, maar moet u even zelf doen. Het is
juist nu de tijd om dit te doen, als de campagne is gestart,
bent u te laat! Dat kan door te bellen naar Rabobank
Veghel: (0413)219 219 of u even aan te melden via de
website: https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lidworden/
Het kost u een paar minuten tijd, maar u kunt in het najaar
weer vele mensen blij maken en de verenigingen in ons
dorp steunen!

Wij nodigen je uit om met je gezin, vrienden en familie
gezellig aan te sluiten bij ons Pannenkoekenconcert. Onze
jeugd ( opleidingsorkest, slagwerk en majoretten ) laten van Bedankt voor uw stem !
zich horen en zien.
Namens de deelnemende verenigingen
Eethuis de Reiger sponsort het pannenkoekbeslag, de koffie
en thee en limo voor de jeugd.
Datum:
zondag 30 juni
Locatie:
op het Edith Steinplein Zijtaart (plein naast
Eethuis de Reiger)
Tijd:
van 11.00 uur tot 12.30 uur
Entree:
voor iedereen vrije toegang
Kom gezellig een pannenkoek eten en luisteren en
kijken naar onze jeugd.
Bestuur en commissie Opleidingen
Sint Cecilia Zijtaart
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Wat weten we in Zijtaart over de Sint Jan?
Wie kent niet de Sint Jan in Den Bosch? De
Kathedrale Basiliek van Sint Jan Evangelist,
gewoonlijk aangeduid als de Sint-Jan, in de
binnenstad van 's-Hertogenbosch wordt
veelal beschouwd als het hoogtepunt van de
Brabantse gotiek. Op 1 juli om 10.00 uur
komt André Velthausz met de aanwezigen
praten over deze bijzondere kerk.

Voor al uw friet en snacks!

Het bijzonder harmonieuze
Dit weekend speciale aanbieding.
interieur is het resultaat van de
eenheid van stijl die de gehele
Gehaktstaaf € 1,80 p.st.
bouwperiode van eind veertiende
tot begin zestiende eeuw bleef
Iedere vrijdag vanaf 17.00 uur Gezinsfrietdag
gehandhaafd. De buitenkant levert
Gezinszak friet (2 Volwassen+2Kinderen)
met zijn gulle ornamenten, zoals
de dubbele luchtbogen met de 96
4 snacks keuze uit frikadel of kroket
luchtboogfiguren en de reliëfs
Voor € 10,00
boven de ramen, een treffend beeld op van de
Deze actie valt buiten onze normale
versieringsdrift van de late gotiek. Oorspronkelijk als
stempelkaartactie
parochiekerk gebouwd, werd de Sint-Jan in 1366 tot
kapittelkerk en in 1559 tot kathedraal van het nieuwe
Ook telefonische bestelling mogelijk.
bisdom ‘s-Hertogenbosch verheven. Op 22 juni 1929 werd
Pastoor Clercxstraat 53-55
de Sint-Jan de eretitel basiliek verleend.
Tel.: 363638
De kerk behoort tot de Top 100 van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg en geldt als zogenaamd kanjermonument,
Patatterij open:
een kwalificatie die sinds het jaar 2000 bij de rijksoverheid
Ma- Di- Do: 19:00uur - 20:30 uur
in gebruik is bij de verdeling van geoormerkte financiële
Vrij – Zat: 17:00 uur - 20:30 uur
middelen ten behoeve van restauraties.
Zo: 12:00 uur - 20:30 uur
Welke vragen leven er bij ons waarop André Velthausz de
Poedelprijs: Willy v.d.Berkmortel -75 pnt.
antwoorden kan geven.
Jokeren:
Rieky v.Zutphen
93 pnt.
Harrie v.Zutphen
81 pnt.
Wat: het Onderonsje voor alle 55+ers
Poedelprijs:
Jo
v.Boxmeer
40
pnt.
Wanneer: maandagmorgen 1 juli 2019 van 10 tot 11 uur
Loterij:
Mien
Raaijmakers
Waar: Het Klooster Zijtaart
Uitslagen van 24 juni 2019:
Kosten: gratis, koffie/thee voor eigen rekening
Jokeren:
Harrie v.Zutphen
103 pnt.
U komt toch zeker ook?
Riekie v.Zutphen
71 pnt.
Poedelprijs: Cisca Coppens
24 pnt.
KBO
Rikken:
Willy v.d.Berkmortel 105 pnt.
Jan v.Zutphen
81 pnt.
AGENDA
Poedelprijs: Annie v.Kessel
-59 pnt.
Maandag 1 juli 10.00 uur Onderonsje
Loterij:
Jaantje v.d.Burgt.
Maandag 1 juli 13.30 uur Fietsen
Maandag 1 juli 13.30 uur Kaarten
Dinsdag 2 juli 09.30 uur Seniorenkoor
Dinsdag 2 juli 12.00 uur Eetpunt
Dinsdag 2 juli 13.00 uur Vrij biljarten
Woensdag 3 juli 13.30 uur Kienen
Donderdag 4 juli 09.00 uur Wandelen
Donderdag 4 juli 12.00 uur Eetpunt
Donderdag 4 juli 13.00 uur Comp. biljarten
Donderdag 4 juli 13.30 uur Kaarten
Vrijdag 5 juli Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van 20 juni 2019:
Rikken
Chris v.Helvoirt
Marjo Vissers

142 pnt.
94 pnt.
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BRIDGEN
Uitslagen van 18 juni 2019:
A-lijn:
1.Gerard Bekkers & Hannie Habraken
2.Jo Verhoeven & Jan Langenhuizen
3.Rien & Helma v.d.Heuvel
4.Cees & Riet v.Hout
5.Toon & Marietje v.Schaijk
6.Cor v.d.Berg & Cor Mollen

58,89 %
58,61 %
55,00 %
54,72 %
52,50 %
51,39 %

B-lijn:
1.Toos vBerlo & Willemien Verhoeven 60,07 %
2.Jan & Jo Rijkers
56,94 %
3.Harrie & Rina v.Berlo
54,17 %
4.Albert & Petra v.d.Hurk
53,13 %
5.Maria & Fien Rooijakkers
52,78 %
Uitslagen Halve Bridgemaraton 21 juni 2019
A-lijn:
1.Chris & Christien v.Helvoirt
64,50 %
2.Tonnie Kivits & Harry Lucius
59,17 %
3.Piet v.Schaijk & Ben v.d.Steen
57,50 %
4.Liesbeth v.Dijk & Nelly Philipsen
56,67 %
5.Mien Verhoeven & Mien Vissers
55,00 %
6.Toos v.Berlo & Bert v.Helvoort
54,00 %
7.Riet & Ad Koevoets
53,50 %
8.Jan Langenhuizen & Jo Verhoeven 50,00 %
9.Fien Rooijakkers & Adriaan vdTillart 50,00 %

Beëdiging Rik Compagne
wethouder Meierijstad
Na een bijzonder aanloopperiode zal
Rik Compagne op 27 juni 2019
namens de partij HIER.
(rechtsopvolger Team Meierijstad),
aan de gemeenteraad worden
voorgedragen als nieuwe wethouder
binnen de coalitie (CDA, HIER, VVD en PvdA). Dit met
als portefeuille; Zorg, Wonen, Innovatie en
Volksgezondheid.
De uit Sint-Oedenrode afkomstige 31 jarige bestuurder zal
op een rijdende trein springen. Hierin neemt hij 10 jaar aan
ambtelijke en bestuurlijke (waaronder ambtelijke ervaring
als beleidsmedewerker sociaal domein in de regio
laatstelijk in een coördinerende rol maar ook commissie en
raadslid gemeente St-Oedenrode) ervaring mee.
Na de fusie tot de gemeente Meierijstad zijn er ontzettend
veel stappen gezet. Het college zal op dezelfde voet
verdergaan om de ambities te gaan realiseren. Dit met de
Mijlpalen van Meierijstad als uitgangspunt. “Met veel
enthousiasme wil ik door te verbinden uitvoering geven aan
de plannen en ambities hier in Meierijstad” aldus
Compagne.
Hij omschrijft zichzelf als een ‘mensenmens’ gericht op
samenwerking en verbinding. Hij staat dan ook graag in
contact met de samenleving en zal dan ook starten met veel
kennismakingsgesprekken. Uiteraard zal dit zijn met de
partners vanuit zijn portefeuille, maar een
kennismakingsronde langs alle wijk- en dorpsraden staat
ook op de rol. Hierbij wil hij ophalen wat er zoal in de
wijken en kernen leeft door te luisteren en vragen stellen.
Uiteraard staan de Mijlpalen van Meierijstad als een huis,
maar dit betekent volgens Compagne niet dat je nieuwe
kansen uit de weg moet gaan. De portefeuille innovatie lijkt
hem dan ook op het lijf geschreven. Maar ook
woningbouwontwikkelingen of de inclusieve samenleving
noemt hij als speerpunten. Dit alles is uiteraard een flinke
opgave, maar dit doe je samen en de mens staat daarbij
volgens Compagne altijd voorop.
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Hetty ziet Sara,

W.T.C. Zijtaart
Dames en Heren: zaterdag 30 juni, Golfen Maar, pauze in
Kerkdriel ‘Golfclub de Dorpswaard’, 85 km, vertrek 8.30
uur.
Senioren: woensdag 3 juli, Halfmijl, pauze in Vessem
‘Café van de Ven (Kuiper)’, 89 km, vertrek 8.30 uur.
V.O.W. Jeugd
Het actuele programma is altijd te vinden op de VOW
website, https://www.vow.nl/wedstrijdprogramma-jeugd/

Vele uit ons dorp kennen haar nog uit de
dorpswinkel. Nu dachten wij (enkele dames
uit Zijtaart) dat het misschien wel een leuke
actie is om Hetty te verassen met post. Dus
denk je goh wat leuk stuur dan een kaartje
naar haar voor vrijdag 28 juni zodat ze op
haar verjaardag veel post ontvangt. Voor
haar 50 ste verjaardag.
U kent vast de slogan nog kaartje klein
gebaar groot plezier.
Haar adres is Hetty van Sonsbeek
Bleekweide 12 5469 GL Keldonk.
Namens ons allen hartelijk dank.

Avondrit MCV
Aanstaande dinsdag 25 juni heeft motorclub MCV weer een
avondrit op het programma staan. Onze bestemming is de
prachtige Ooipolder, waar ook de koffiestop zal zijn. We
pakken nog een klein stukje Duitsland mee, en rijden
Sportief Initiatief
daarna via de heuvels van Groesbeek weer terug. Het
Zoals iedereen wel weet zijn de banen van onze tennispark vertrek is om 19.00 uur bij Cafe D’n Brouwer in
aan vervanging toe. In juli staat dit op het programma en tot Mariaheide, en we komen na ongeveer 125 km ook daar
op heden is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden
weer terug. Wil je een keer met ons meerijden? Stuur dan
afgelopen zijn. Om toch te kunnen tennis is er een mooi
een email naar info@motorclubveghel.nl. We zullen je de
sportief initiatief vanuit Eerde gekomen. Vanaf 2 juli
route alvast digitaal doorsturen.
kunnen leden gratis vrij tennissen op de banen van TV De
Coevering in Eerde. In het paviljoen zijn speciale kaarten te
verkrijgen waarmee leden kunnen afhangen. Dit systeem
hangt in de kleedlokalen. Deze mogelijkheid voor vrij
tennissen duurt zolang de banen in Zijtaart niet bespeelbaar
zijn. Uitgezonderd op dinsdagochtend zijn de banen
beschikbaar voor leden van TV Zijtaart. Wij bedanken de
Fam. van Hoof hartelijk dat zij hun banen beschikbaar
stellen en uit ervaring is het in het paviljoen na afloop altijd
ook erg gezellig!

Diakonie vervoersdienst Zijtaart met
vrijwilligers uit Zijtaart 0413 - 35.22.32
Het vervoer vraagt men aan via de
telefoniste van de Hulpdienst Diakonie
Veghel ( 0413 - 35.22.32 ).
De telefoniste 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.
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ZOMERWANDELING,
voor iedereen die iemand mist
Er is binnenkort opnieuw een wandeling voor iedereen die
een dierbare verloren heeft. Deze is op zondag 30 juni.
Samenkomst is om 9.30 uur op het terras voor De
Boswachter, Gemertsedijk 10 in Erp. Deelname is gratis.
Herkenning, het gevoel er niet helemaal alleen voor te
staan, mensen die jouw verdriet begrijpen, die ook zonder
veel te zeggen weten wat je voelt en bedoelt. Vier keer per
jaar is er een wandeling, voor iedereen die een dierbare
verloren heeft. In ieder seizoen is er een nieuwe wandeling.
Tijdens de wandeling van ongeveer een uur door de bossen
van 'Het Hurkske'
kunnen herinneringen,
ervaringen en
gevoelens met elkaar
worden gedeeld. Een
wandeling waarbij je
jezelf kan en mag zijn,
waar je jouw verhaal
kunt delen. Maar ook
een wandeling waarbij je gewoon even stil mag zijn.
Deelname aan de wandeling is gratis, zo ook het kopje
koffie of thee na afloop bij 'De Boswachter'. Vooraf
aanmelden is niet verplicht, maar wel fijn. Je kunt een mail
sturen naar mariska@mariskavanvliet.nl of bellen naar
(0413) 32 25 27. Je bent van harte welkom!

Interpunctie
Voor het eerst samen op vakantie met je samengesteld
gezin
Vakantie is een heerlijke periode om tot rust te komen en
nieuwe energie op te doen. Natuurlijk verheugt iedereen
zich daarop. Toch kan het een zware beproeving zijn.
Tevoren goede plannen maken is wel een must. Allereerst
moet je rekening houden met de kinderen. Gaan ze allemaal
mee? Hebben jullie allebei eigen kinderen? Hoe zit het met
de leeftijden? Lopen de interesses uiteen? Zijn het
moeilijke eters? Kunnen ze goed opschieten met elkaar?
Zijn het kinderen die het liefst achter de laptop zitten, of
zijn ze sportief.? Je kunt het beste ook tijd inruimen om af
en toe ieder met de eigen kinderen iets te ondernemen, dan
krijgt iedereen weer even lucht.
Wat zijn veel voorkomende problemen op vakanties:
- lange autoritten, zeurende kinderen;
- kinderen die totaal verschillende interesses hebben;
- het gedrag van de kinderen van je partner valt tegen
(niet meehelpen met afwassen, niet tegen de
warmte kunnen, slecht slapen);
- geen/slechte voorbereiding op deze dingen;
- tekort aan verdraagzaamheid (wat ook veel
moeilijker is, want je zit elkaar op de lip).
Als een van beiden voorheen nog geen kinderen had dan
komt er nog wat bij, er is vaak onbegrip van de partner
zonder kinderen voor wat kinderen allemaal nodig
hebben.
Zo ontstaat er vaak ruzie over:
- het feit dat steeds rekening gehouden moet worden
met de kinderen;
- je niet lekker allerlei culturele uitstapjes kunt doen
(spanningsboog kinderen);
- je kan niet laat uitgaan en naar de bar;
- steeds die verantwoordelijkheid;
- weinig privacy.
Ik weet dat veel mensen het een ongezellig idee vinden,
maar soms kan het beter zijn om bv. ieder met de eigen
kinderen op vakantie te gaan, en een lang weekend met
z’n tweetjes. Evt. kun je dan ook nog een midweek met
alle kinderen gaan, als dit financieel mogelijk is. Want
dan heeft iedereen wel echt (even) vakantie gehad.
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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Mooie resultaten majoretten
St. Cecilia in Breda

Afgelopen zondag stond de 1ste wedstrijd van het seizoen
voor de majoretten op het programma.
Het A-team o.l.v. Yvanka vd Biggelaar en Roselin
Raaijmakers wist zich al direct te plaatsen door met hun
show op muziek van Beyonce 81,6 punten te halen.
De andere 3 teams traden voor het eerst op met hun nieuwe
shows.
Het B-team behaalde met hun 1001 Nacht show 79 punten.
Ook zij staan o.l.v. Yvanka en Roselin.
Het C-team wordt getraind door Yentle vd Biggelaar en
Marit van Dinter. Zij scoorden 73,6 punten met hun
Wereldshow.

De meisjes van het D-team traden op als echte cowgirls en
behaalden o.l.v. Marjan van Asseldonk en Anne van
Lankvelt 70,6 punten.
Alledrie komen ze maar 1,0 of 1,4 punten te kort om zich te
plaatsen voor de Brabantse Kampioenschappen. Dat is een
mooi begin van het seizoen en een hele knappe prestatie
met de nieuwe shows.
A.s. zondag treden het B, C, en D-team ook op met hun
nieuwe shows tijdens het pannenkoekenconcert op het
pleintje bij de Reiger. Kom gezellig kijken en luisteren
tussen 11.00 en 12.30 uur op het pleintje naast Eethuis de
Reiger.
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Zijtaarts visconcours
- Donderdag 11 juli 2019 –
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...

