Afscheids- en verhuisbrief van ons aller bekende,
trouwe en geliefde Pater Ben van Delden
September 2000 t/m oktober 2017
Het komt steeds dichterbij: op 1 augustus a.s. verhuis ik met het groepje medebroeders van
Den Bosch naar Teteringen. Het huis hier werd ondanks de verhuur van 3 kamers veel te
groot en dus ook veel te duur. Bovendien woont er in Teteringen al heel lang een groep van
5, vooral missionarissen uit onze missie, die net als wij graag in een wat grotere groep
wonen. In Teteringen, vlakbij Breda, heeft onze congregatie twee woonlagen met
appartementen in een flatgebouw op een terrein waar nog 7 andere orden en congregaties
wonen, allemaal senioren, die hulp nodig hebben, de een wat meer als de ander. Die hulp
krijgen wij van een Stichting uit Breda, die daar ter plaatse alle personeel heeft, dat nodig is
voor zorg en indien nodig verpleging. Ik krijg daar een mooie ruime kamer met toilet en
douche en uitzicht op de aangrenzende golfbaan. We wonen vlakbij een groot bos, voor mij
erg belangrijk omdat de lucht daar aanmerkelijk schoner is dan hier in Den Bosch. Redenen
genoeg om ook blij te zijn met de verhuizing.
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KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 5 augustus 10.30 uur Eucharistieviering Pater Jesudass (Samenzang)
Wij gedenken: Harrie van der Heijden; Arie Opheij;Jaargetijde Harrie van Nunen; Sien van
Nunen- van Schaijk en overl.familieleden (nms. Ad en Elly).
Zondag: 12 augustus 10.30 uur Eucharistieviering Pater Jesudass (Seniorenkoor)
Wij gedenken: Jan Oppers (vanw.verjaardag); Piet en Mart van den Tillart- Kremers
(vanw.verjaardag); Christ Rooijakkers (nms.familie Jonkers); Overl.ouders van den Hurkvan den Nieuwenhuizen, Jan, Mien en Bert; Overl.ouders van den Oever- Verhoeven, Theo
en Gijs; Jaargetijde Jan Nikkelen; Jaargetijde Cor van Bakel en overl.familieleden.
Mededeling: Bedevaart naar Kevelaer voor Veghel e.o. zaterdag 25 augustus a.s.
Men kan zich hiervoor opgeven bij Christien van Helvoirt, Ceciliastraat 6, tel.nr. (04130 36
58 61 t/ m 11 augustus. De kosten voor volwassenen zijn € 19,00 en voor kinderen € 10,00.
Opstapplaats om 8.10 uur bij de kerk in Zijtaart.

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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Toch zal ik Den Bosch en vooral de geloofsgemeenschap in
Zijtaart erg missen. Ik heb vooral in Zijtaart in de 16 jaar
dat ik er werkte geweldig goede dingen meegemaakt. De
fijne ontvangst en acceptatie als medewerker in de
parochie. De prettige samenwerking met diverse besturen
en met de grote groep van vrijwilligers. Ik kreeg
bewondering voor de sfeer van overleg en samenwerking
die een tweede natuur is van ieder die in Zijtaart woont. Er
worden veel goede dingen bedacht én gedaan. Dat alles gaf
mij een ‘thuisgevoel’ waar ik zeer dankbaar voor ben.
Jammer dat ik door ziekte niet meer in staat ben om naar
Zijtaart te komen en daar mijn afscheid te ‘vieren’.
Ik ben te zwak om dat nog te
kunnen. Dus daarom vanaf
afstand maar in gevoel van
heel dichtbij: hartelijk dank,
ga door met het goede werk
voor de parochie!
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Bericht van de redactie
In verband met de zomervakantie verschijnt er
volgende week geen Dorpsnieuws Zijtaarts
Belang.
De eerstvolgende editie komt uit op woensdag
15 augustus.

Zomeropenstelling Dorpshuis Zijtaart

Pater Ben

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!

BELANGETJES

Vanaf maandag 20 augustus 2018 bent u weer van harte
welkom in ons Dorpshuis

Nieuw adres:
Laan der Continenten 11,
4847 DG Teteringen,
tel.: (076) 571 60 62.

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.
Gevonden: Een bril bij de fietsenstalling bij het
dorpshuis. Op te halen bij Raaijmakers Drukwerk

Duofiets
Van de duofiets wordt veel gebruik gemaakt en dat is
een mooi bericht. De duofiets zal ook dit jaar in de
vakantietijd beschikbaar blijven. De Fietsenwinkel
Zijtaart is even op vakantie daarom is tot en met
maandag 13 augustus de duofiets geplaatst bij Jan
van Nunen, Zondveldstraat 1a. Vanaf 14 augustus staat
de duofiets weer op de vertrouwde plek bij de
Fietsenwinkel Zijtaart.
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KBO
KBO ZOMERACTIVITEITEN
Woensdag 8 augustus dag fietstocht, vertrek om
10.00 uur bij de kerk.
U dient zelf voor een lunchpakket te zorgen.
Woensdag 15 augustus kegelen.
Adres:
Vresselse Hut,
Vresselseweg 33, Nijnsel
Tel: (0499) 47 28 70
Aanvang om 14.00 uur.
Deelname is gratis, de consumpties voor eigen
rekening. We gaan op eigen gelegenheid, hebt u echter
geen vervoer, laat het ons weten, en wij regelen dat.
De dagreis is op woensdag 22 augustus, hierover krijgt
u nog een stencil.
Het bestuur hoopt op een goede opkomst.

KAARTEN
Uitslagen van 17 juli:
Rikken: Anny v.d.Berkmortel 95 pnt.
Riek v.d.Heijden 68 pnt.
Poedelprijs: Henk v.d.Ven -84 pnt.
Jokeren: Rieky v.Zutphen 100 pnt.
Poedelprijs: Jo v.Boxmeer 29 pnt.
Loterij: Jaantje v.d.Burgt.
Uitslagen van 19 juli:
Rikken: Riek v.d.Heijden 116 pnt.
Jana v.d.Acker 64 pnt.
Poedelprijs: Pieta v.Riel -122 pnt.
Jokeren: Henk v.d.Linden 87 pnt.
Rieky v.Zutphen 62 pnt.
Poedelprijs: Ad v.Cuijck 21 pnt.
Loterij: Mien Ketelaars.
Uitslagen van 24 juli:
Rikken: Bert Vissers 117 pnt.
Annie v.Kessel 61 pnt.
Poedelprijs: Piet v.d.Hurk -21 pnt.
Jokeren: Jo v.Boxmeer 103 pnt.
Loterij: Annie v.d.Berkmortel.
Uitslagen van 26 juli:
Rikken: Lenie Henst 103 pnt.
Henk v.d.Linden 70 pnt.
Annie v.d.Berkmortel 60 pnt.
Poedelprijs: Anneke v.d.Braak
- 127 pnt.
Jokeren: Tiny v.Kasteren 200 pnt.
Rieky v.Zutphen 65 pnt.
Poedelprijs: Jaantje v.d.Burgt 16 pnt.
Loterij: Mieke v.Uden.

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

Kipkorn € 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 - 20:30 uur
Vrij – Zat: 17:00 uur - 20:30 uur
Zo: 12:00 uur - 20:30 uur
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Bridgen:
Uitslagen van 24 juli:
1. Tonnie Kivits & Jo Verhoeven 62,50 %
2. Ad Koevoets & Tonniy Rijkers 54,17 %
3. Jan Rijkers & Toon Gevers 45,33 %
4. Adriaan v.d.Tillart & Marietje v.d.Wijgert 37,50 %

1 aug. 2018 – 15 aug. 2018
Waar:
In het PieterBruegelhuis
Middegaal 25
5461 XB Veghel
T (0413) 395 280
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vrij entree
café open 19:00 uur
begin programma 19:30 uur
einde programma 21:30 uur

Mensen die iets hebben met dementie
Ontmoeten elkaar in het Alzheimer café

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Dames en Heren:
Zondag 5 augustus, Half Mijl, pauze in ‘Café de Kempen’
Knegsel, 85 km, vertrek 8.30 uur.
Senioren:
Zondag 12 augustus, Oud Empel, pauze in ‘De Lachende
Vis’ Empel, 88 km, vertrek 8.30 uur.
Senioren:
Woensdag 8 augustus, De Utrecht, pauze in ‘In Den
Bockereijder’ Esbeek, 95 km, vertrek 8.30 uur.
Woensdag 15 augustus, Molentocht Land van Cuijk, pauze
in ‘De S-Bocht’ St. Agatha, 92 km, vertrek 8.30 uur.

Alzheimer Café
Is elke derde dinsdag van de maandag met verschillende
thema’s

Het thema op 21 augustus 2018 is:

Een dementievriendelijke gemeente
Deze avond praten we over hoe we de gemeenschap
vriendelijker kunnen maken voor mensen met
geheugenklachten. Welke resultaten zijn er al behaald in
Brabant'? De gemeenten zijn heel benieuwd naar uw
ideeën. Wat is er in uw dorp of buurt nog meer nodig'? Dat
kunnen simpele dingen zijn, zoals hulp bij boodschappen
doen en mee kunnen blijven doen met sporten of biljarten.

PieterBruegelHuis hele zomer open
Loop binnen voor een praatje, kop koffie of activiteit
Het PieterBrueghelHuis is de hele zomer geopend.
Iedere werkdag tussen 10.00 en 16.00 uur zijn bezoekers
meer dan welkom voor een kop koffie (of thee), een
praatje of een ontspannen activiteit. Juist in de
vakantieperiode kunnen we hiermee ‘stiltes’ opvullen.
Veel mensen missen in de zomer namelijk hun
vakantievierende familie, vrienden of buren. Als
‘achterblijver’ is het dan soms stil. In het
PieterBrueghelHuis kan iedereen genieten in de tuin, een
krantje lezen, kaarten, biljarten, samen koken, genieten van
een ontspannen yogasessie, enzovoorts. Ook creatief zijn
we actief: in het creatief atelier gaan we kleien,
beeldhouwen, kaarten maken, breien, haken en
houtbewerken. Op de dinsdagochtend starten we met samen
muziek maken, spelletjes en ontmoeting (van 10.00 tot
12.00 uur).
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Interpunctie
Zwangere stiefmoeder
Hij had al kinderen en zijn vriendin wilde eigenlijk toch
ook zelf moeder worden. Er werd een hele tijd over
gesproken, want hij had eigenlijk niet meer gedacht aan
wéér die kleintjes. Marieke had overwogen te stoppen met
de relatie als hij bleef weigeren. Maar uiteindelijk kon hij
haar wens begrijpen en inmiddels, gewend aan het idee,
vond hij het ook wel leuk. De omgeving van haar was
positief, maar zijn omgeving reageerde heel anders. Men
had het over “de 2e leg” of negeerde haar zwangerschap
gewoon. Haar leven draaide om het kindje wat verwacht
werd. Bij alles was ze enthousiast, alleen hij had het
allemaal al meerdere keren meegemaakt. Ze voelde zich
soms teleurgesteld als hij niet even enthousiast reageerde
als zij. Zijn kinderen waren al uit huis en gaven aan dat ze
niet op een baby zaten te wachten, alleen de jongste (20
jaar) vond het wel leuk. Ze wou best tante worden. Een
kennis van vader zei dat het belachelijk was dat hij nog een
relatie aanging met iemand die nog zo jong was en kinderen
wilde. Hij zei: stel dat het mis gaat met je relatie… dan
moet je nóg een keer alimentatie betalen!! Of dat hij
misschien binnenkort wel opa kon worden en dan tegelijk

1 aug. 2018 – 15 aug. 2018

pagina 5

nog zo’n kleintje…. Kortom: de reacties waren niet van de
lucht. Naast de gelukkig ook plezierige opmerkingen,
waren ze toch wel wat van slag geraakt door al het
negatieve. Ze hadden het zich anders voorgesteld. Daarom
het advies om je erop in te stellen dat niet iedereen
onverdeeld positief zal reageren op een nieuwe
zwangerschap.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Beste inwoner(s) van Zijtaart;
Heb je altijd al eens een pijltje willen
gooien! Geef je dan op als lid van
Dartclub Kleijngeld Zijtaart.
De dartclub heeft competities in 501 en tactics. Het nieuwe
seizoen begint op donderdag 6 september. Speeldagen
zijn altijd op donderdag in het Café bij Kleijngeld.
Opgeven kan tot dinsdag 28 augustus. Inschrijven kan
vanaf 16 jaar.
Tot Ziens,
Dartclub Kleijngeld Zijtaart
Volg ons op
facebook, en
via onze website www.dartclubzijtaart.nl
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Biljarttoernooi KBO Zijtaart
Het lijkt nog vroeg maar de voorbereidingen op het nieuwe
seizoen zijn alweer in volle gang. Een van de eerste
activiteiten die op het programma staan, is het
biljarttoernooi voor de leden van de KBO Zijtaart.
Deelname aan dit toernooi, dat voor de 3e keer gehouden
zal worden, staat open voor alle leden, zowel mannen als
vrouwen. Het inschrijfgeld voor deelname zal € 3,00
bedragen, te voldoen bij aanmelding. De wedstrijden zullen
gespeeld worden op de biljarts in dorpshuis Het Klooster.
Elke deelnemer speelt minimaal 3 partijen in poulevorm en
de nummers 1 en 2 zullen doorgaan naar de volgende
ronde. Partijen gaan over 25 beurten.
Startdatum zal zijn maandag 27 augustus en de finaleavond
zal plaatsvinden op woensdag 5 september. Dan zal bekend
zijn wie Toon v.d. Oever gaat opvolgen als kampioen van
de KBO.
Op maandag 27 aug., woensdag 29 aug. en donderdag 30
augustus zal er zowel in de middag (13.00 - 17.00 uur)
alsook in de avond (19.00 - 22.30 uur) gespeeld worden.
Vrij biljarten zal daardoor op donderdag 30 augustus niet
mogelijk zijn.
Op maandag 3 september zullen de achtste finales
plaatsvinden (’s avonds) en op woensdag 5 september
zullen in de middag de kwartfinales gespeeld worden en
vanaf 19.00 uur de halve finales en de finale. Uiteraard is
publiek hierbij van harte welkom om de spelers te komen
aanmoedigen.
Om een en ander op de juiste wijze te kunnen voorbereiden,
zal de inschrijvingstermijn sluiten op zaterdag 11
augustus. Hierna zal elke deelnemer tijdig een speelschema

toegestuurd krijgen om zich goed voor te kunnen bereiden
op zijn/haar partijen.
Let wel : om organisatorische en sportieve redenen dient
een deelnemer gedurende de tijd van het toernooi
beschikbaar te zijn en bijv. niet de 2e week op vakantie te
zijn !
Aanmelden kan door onderstaand strookje in te vullen en in
te leveren bij een van de volgende personen : Cor van
Zutphen, Corsica 7A of Toon Cissen, Hoolstraat 1A.

Vergeet niet bij aanmelding het inschrijfgeld te
voldoen !
Namens de wedstrijdleiding, Cor v Zutphen, Toon Cissen

Aanmeldformulier Biljarttoernooi KBO Zijtaart :
Naam:

……………………………………..………………………………………

Adres:

.……………………………….........………………………………………

Telefoon:

.…………………………………….………………………………………

Wil /kan spelen op de volgende tijden (aankruisen wat van toepassing is):
O overdag 13.00 – 17.00 uur O in de avond 19.00 - 22.30 uur

O kan allebei

Eventuele data van verhindering: ……………………………………………………………...
€ 3,00 inschrijfgeld te voldoen bij opgave.
Let op: inleveren uiterlijk zondag 11 augustus!

