VOW speelt voor promotie 4e klasse !!!!
Afgelopen weekend zijn we met een volle bus naar Eind, kerkdorp bij Weert, geweest voor
een beslissingswedstrijd tussen Eindse Boys en VOW om promotie naar de 4e klasse. Na
een zinderende wedstrijd moest er na 90 minuten bij de stand 2 – 2 verlengd worden. Na 2x
15 minuten extra heeft VOW zich het sterkste getoond, het werd uiteindelijk 3 – 4. Dit
betekent dat VOW op 2e Pinksterdag 10 juni de alles of niets wedstrijd mag gaan spelen
tegen SV.Altweerterheide en zij komen eveneens uit Weert. Deze wedstrijd wordt gespeeld
op neutraal terrein. ( op het moment van schrijven is de exacte locatie nog niet bekend).
Deze locatie zullen we bekend maken in de kantine, in het kassahok bij het sportpark
en middels een folder in het dorpshuis.
Na het succes van afgelopen zondag willen spelers, begeleiding en supporters weer
gezamenlijk met een bus gaan, wil je ook mee neem even contact op met Ronald van Eert
te bereiken op 06 46141147, de kosten voor deze uit en thuisreis bedragen 10 Euro per
persoon, de bus vertrekt om 12.30 uur.
Uiteraard VOL = VOL!!!
Bij eventuele winst volgt er promotie naar de 4e Klasse wat een hele mooie prestatie zou
zijn en waarbij de spelers en begeleiding uw steun kunnen gebruiken.

Komt u ons vaandelteam ook aanmoedigen in deze nacompetitie op
2e Pinksterdag?

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 9 juni 1e Pinksterdag 10.30 uur Woord- en Communie (Gem.Koor)
Wij gedenken:Overl.ouders van Rijbroek- van Boxtel, dochter Betsie en zoon Theo:
Jaargetijde Albert van Uden: Marinus van der Heijden, Anna Fassbender en Mien Vonk:
Maandag: 10 juni 2e Pinksterdag 10.30 uur Pater Issag Jesudass (Samenzang)
Wij gedenken: Overl.ouders van de Ven – Aarts en dochter Zus: Jan Nikkelen
Mededeling:
Zondag 9 juni 1e Pinksterdag wordt weer de jaarlijkse kerkdeurcollecte voor de
Nederlandse Missionarissen gehouden, deze collecte wordt van harte bij U aanbevolen

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

Jaargang 28 nr. 36
5 juni 2019– 12 juni 2019

© zijtaarts belang
Banknr.:
NL69RABO0160809002
t.n.v. Stg. Dorpsnieuws
Zijtaarts Belang
Rabobank Uden-Veghel

Kopij voor nr. 37
Inleveren uiterlijk
10 juni voor 19.00u bij:
Bert Raaijmakers,
Reibroekstraat 5,
tel. (0413) 36 66 13, of
Email: Dorpsnieuws@
ZijtaartsBelang.nl
Website:
www.ZijtaartsBelang.nl

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 28 nr. 36

BELANGETJES

5 juni 2019 – 12 juni 2019

pagina 2

Buitenviering klonk vol met Maria-liedjes

Tijdens de goed bezochte buitenviering bij onze
Mariakapel, voorgegaan door pater Issag, heeft het
parochieel dames- en herenkoor een flink aantal mooie
Marialiedjes ten gehore gebracht. Alle aanwezigen zaten
beschut tegen eventuele regen en wind, maar de
weersomstandigheden waren vrij goed voor deze
buitenviering. In het welkomstwoord werd namens de
Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u
Stichting Mariakapel Zijtaart een berichtje voorgelezen van
verpakt inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het
pater Ben van Delden. De stichting had vooraf contact met
voetbalseizoen op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.
hem gehad vanwege zijn 91ste
Voor meer informatie: 06-15276074.
verjaardag op 18 mei jl. en vanwege
de buitenviering. Het antwoord van
pater van Delden, gericht aan alle
inwoners van Zijtaart, staat
Beste mensen,
hieronder te lezen.
Wat waren we compleet verrast toen afgelopen vrijdag onze Wij danken iedereen die geholpen
heeft bij het opbouwen en/of opruimen van alle spullen; de
namen genoemd werden door de burgemeester. Na de
saamhorigheid was duidelijk merkbaar.
wedstrijd van VOW tegen De Reigers dachten we te
beginnen aan de seizoensafsluiting, maar hoe anders pakte
Stichting Mariakapel Zijtaart
dat uit.
Wat is er door veel mensen in het geheim hard gewerkt om
ons deze onvergetelijke avond te bezorgen.
Lieve en beste mensen in Zijtaart
Wij willen dan ook iedereen heel hartelijk bedanken voor
hun komst naar het sportpark, en de vele leuke, lieve
Fijn dat Ad mij vroeg om u te laten weten hoe het met
felicitaties die we daarna mochten ontvangen.
mij gaat. Terwijl ik dit schrijf zie ik een heleboel
Voor ons zeker een reden om voorlopig nog niet te stoppen
mensen buiten zitten, in een tent tegen mogelijke regen
met het vrijwilligerswerk waar we mee bezig zijn.
of zon. Zo'n viering buiten in de natuur heeft mij altijd
Nogmaals veel dank aan iedereen!!

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.

een sterk gevoel gegeven van verbondenheid met
elkaar en met God. Die viering mis ik iets meer dan
Alco Brugmans en Toine Adriaans
wat we samen in de kerk deden.
Ik weet intussen dat oud worden niet alleen gebreken
A.S. VRIJDAGAVOND JEU-DEgeeft maar ook gemis, een leegte, een verlangen naar
BOULES-AVOND DORPSHUIS
wat ik verloren heb. Maar het is voor mij ook een tijd
van heel veel goede en fijne herinneringen aan wat ik
De activiteitencommissie van het dorpshuis organiseert op in mijn leven gekregen heb. Heel belangrijk is voor mij
de eerste vrijdag van deze maand weer een jeu-de-boules
een soort wonder dat ik de laatste jaren van mijn
avond: a.s. vrijdag 7 juni, aanvang 18:45 uur.
werkend leven ook bij jullie in Zijtaart mocht
Er worden 3 ronden gespeeld op de banen bij ons
doorbrengen en daar zoveel vriendschap en
dorpshuis. Afhankelijk van het aantal deelnemers worden
dankbaarheid heb gekregen.
de teams ter plekke per ronde samengesteld.
Het blijft toch wel een hele opgave. Ik ben gebonden
Belangstellenden voor dit mooie buitenspel kunnen zich
aan mijn kamer, want de long-ziekte, emfyseem, maakt
aanmelden in ons dorpshuis; de beheerder zorgt voor een
elke fysieke inspanning onmogelijk. Ik ben heel gauw
intekenlijst. Aanmelden kan ook via e-mail naar
benauwd, ook bij slecht weer als de lucht vervuild is.
info@dorpshuiszijtaart.nl of telefonisch: (0413) 36 66 79.
We hopen op een mooie deelname en goed weer bij deze
Maar ik woon hier met negen medebroeders in een
buitenactiviteit.
appartement, met ieder een grote eigen kamer en
De activiteitencommissie wil hiermee tegelijkertijd kenbaar badkamer. En we hebben voldoende personeel om de
maken, dat de jeu-de-boules banen de hele week voor
hulp te geven die ieder nodig heeft. Ik heb niks te
belangstellenden ter beschikking zijn. Dit kan overdag, in
klagen.
de avonden en ook in het weekeinde. Als het dorpshuis
Iedereen die mij per brief, kaart of e-mail heeft
open is, kan men binnen een kop koffie/thee of andere
consumptie gebruiken. Ook als het dorpshuis niet geopend gefeliciteerd: hartelijk dank. En iedereen die in de
mooie Mariakapel een weesgegroetje voor mij bidt,
is, blijven de banen gewoon beschikbaar.
ook veel dank.
Maak gebruik van deze sportieve uitdaging om het
Wees ervan overtuigd dat ik jullie nooit vergeet. Wel
gezellige jeu-de-boules te spelen.
uit het oog, maar niet uit het hart!
Activiteitencommissie Dorpshuis
Pater Ben
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Pinksteren
Je moet er toch niet aan denken,
dat je geen idealen zou hebben.
Stel je voor dat je geen enkel doel
hebt in je leven, niets waar je
achteraan zou willen gaan, omdat
je het koste wat koste wilt
bereiken. Zonder idealen, zonder
verlangen naar dingen die je
belangrijk vindt, zal je leven toch
in belangrijke mate aan glans
inboeten ….!
Nu maakt het natuurlijk toch wel
wat uit, wáár je dan je zinnen op
zet. Laten we stilstaan bij onze
kerk in Zijtaart. Je hoort wel eens
fluisteren: “Zou de kerk dichtgaan?” Het ligt aan ons als
parochianen onze kerk open te houden. Elke week krijgen
we in onze eucharistieviering een inspirerende boodschap
mee naar huis. Zolang onze kerk toekomt heeft, en er
leiders zijn, die deze tijd verstaan en Gods Geest de ruimte
geven, zullen wij een actieve parochie houden.
Het werk buiten ons kerkgebouw is even belangrijk. Er zijn
in onze parochie vele vrijwilligers, die de kerk verder
dragen naar morgen. Onze kerk tot een huis willen maken
waar ieder welkom is.
Geloven kunnen we elke dag van de week.
Het geloof doorgeven aan jongere
generaties, kunnen we, als we zelf
fakkeldragers zijn. Elke dag worden er
mensen geboren. Elke dag sterven er
mensen. Telkens en telkens komen er
nieuwe mensen. Zo ontstaat generatie na
generatie. En steeds geven mensen iets aan elkaar door. Wij
mensen hebben een doorgeeffunctie die de fakkel brandend
houden. En dat doorgeven aan elkaar, betreft niet alleen in
woorden, misschien gaat het nog méér om het voorbeeld
dat gegeven wordt. Voorbeelden van daden, van begrip
tonen, van echt medegelovigen zijn. Want wij als
geloofsgemeenschap zijn de KERK!
Vanuit deze gedachten, goede Pinksterdagen.
Zr. Germana van Ravestein

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

Sitostick € 2,00 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

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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KBO
AGENDA
Dinsdag 11 juni 9.30 uur Seniorenkoor
Dinsdag 11 juni 12.00 uur Eetpunt
Dinsdag 11 juni 13.00 uur Vrij biljarten
Woensdag 12 juni 13.30 uur Keezen
Donderdag 13 juni 09.00 uur Wandelen
Donderdag 13 juni 12.00 uur Eetpunt
Donderdag 13 juni 13.00 uur Comp.biljarten
Donderdag 13 juni 13.30 uur Kaarten
Vrijdag 14 juni 13.30 uur Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van 3 juni 2019:
Rikken:
Leny Henst
Poedelprijs: Anneke v.d.Braak
Jokeren:
Jo v.Boxmeer
Harrie v.Zutphen
Poedelprijs: Rieky v.Zutphen
Loterij:
Sjaantje v.d.Burgt
BRIDGEN
Uitslagen van 28 mei 2019:
A-lijn:
1.Gerard Bekkers & Hannie Habraken
2.Cees & Riet v.Hout
3.Bert & Diny Kanters
4.Mien v.Berkel & Mien Verhoeven
5.Jana v.d.Acker & Anny v.d.Hurk
6.Clasien Nolle & trudy Smulders
Cor v.d.Berg & Cor Mollen

81 pnt.
73 pnt.
120 pnt.
85 pnt.
31 pnt.
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B-lijn:
1.Adriaan v.d.Tillart & Bert v.Lankveld 64,49%
2.Hein & Jo de Wit
61,32%
3.Harry & Rina v.Berlo
57,25%
4.Maria & Fien Rooijakkers
54,75%
Uitslagen van 31 mei 2019:
A-lijn:
1.Rien & Helma v.d.Heuvel
58,85%
2.Mien Verhoeven & Mien v.Berkel
54,69%
Ben v.d.Steen & Chris Verhoeven 54,69%
4.Bert & Diny Kanters
53,65%
5.Toon Gevers & Tonnie Kivits
52,60%
6.Chris & Christien v.Helvoirt
51,04%
B-lijn:
1.Bert & Anneke v.Helvoort
59,38%
2.Mies & Joke v.d.Burgt
56,77%
3.Toos v.Berlo & Willemien Verhoeven53,65%
4.Jan & Jo Rijkers
53,13%
5.Jo v.Boxtel & Mien Vermeulen
51,04%

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
61,25%
57,50%
55,00%
53,33%
52,92%
52,50%
52,50%

Dames en Heren: zaterdag 9 juni, Tilff-Bastogne-Tilff,
vertrek 8.00 uur.
Dames en Heren: zondag 10 juni, Molentocht, pauze in
St. Agatha ’S Bocht’, 85 km, vertrek 8.30 uur.
Senioren: woensdag 12 juni Kampina, pauze in
Biezemortel ’t Gommelen’, 81 km, vertrek 8.30 uur.
V.O.W. Jeugd
De jeugd van VOW speelt diverse thuis- en uittoernooien.
Voor het programma zie de VOW website:
https://www.vow.nl/wedstrijdprogramma-jeugd

SPORTUITSLAGEN
VOW Senioren 30 mei 2019
De laatste uitslagen zijn:
VOW VR2
Nijnsel/TVE Reclame VR2
VOW Senioren 1 juni 2019
VOW Veteranen
UNA
VOW Senioren 2 juni 2019
Eindse Boys
VOW 1

TV ZIJAART
Uitslagen Externe Competitie
Heren:
50+ - Deurne
De Raam - Vrijdagavond

1-3
1-3

Dames:
Prinsejagt - Vrijdagavond
Zaterdag - Valkenswaard

2-2
4-0

Mix:
De Hopbel - Vrijdagavond

0-4

2–1
3-1
3-4
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niet aflatende inzet en energie is het gelukt om de club te
brengen waar die nu staat. Tot en met 2018 is hij voorzitter
geweest en nu neemt hij als bestuurslid facilitaire zaken
voor zijn rekening. Ook is hij al jaren lid van de
sponsorcommissie en zorgt hij mede voor een gezonde
financiële basis. Daarnaast verricht hij vele hand- en
spandiensten en draagt hij wekelijks (soms letterlijk) zijn
Open dag Beat it Muziekeducatie
steentje bij aan de club. Van 2003 tot en met 2011 was
Aan het Heilig Hartplein 33a in Veghel houdt Beat it
Toine vrijwilliger bij CV De Reigers. Hij was daar o.a.
Muziekeducatie 2e Pinksterdag (10 juni) een open dag van
bestuurslid, vicevoorzitter, lid van de optochtcommissie, lid
11.00-14.00u. De muziekstudio’s zijn open voor een eerste
van de jeugdcommissie, lid van de commissie
kennismaking met het instrument van je keuze. Kies uit
dienstenveiling en actief bij de PR.
drums, toetsen, (bas)gitaar, slagwerk of zang. Jong en oud
Alco Brugmans
kan zich inschrijven voor een gratis proefles. Beat it heeft
Van 2001 tot heden is hij actief binnen CV De Reigers.
tevens een nevenlocatie in Uden op basisschool de
Enkele activiteiten die hij daar vervult of vervulde zijn: lid
Marimba, speciaal voor de leerlingen uit Uden en
van de dienstenveilingcommissie, lid van de
omgeving. De koffie staat klaar!
prinsencommissie en actief bij de organisatie van de
pronkzittingen, de prinsenreceptie en de jaarlijkse
vlooienmarkt. Van 2013 tot heden is Alco actief vrijwilliger
bij VOW. Hij heeft zitting gehad in de sponsorcommissie
en is lid van de activiteitencommissie. Mede hij stond in
2016 aan de wieg van de Mudrun die elk jaar weer
succesvol wordt georganiseerd met een mooie financiële
bijdrage voor de vereniging. Bij de EGZ vervulde Alco 14
jaar de rol van penningmeester en organiseerde hij de
jaarlijkse kermis. Hij zat vanaf het eerste uur bij de
organisatie van de dorpszeskamp en nam 6 jaar zitting in de
Toine Adriaans en Alco Brugmans benoemd tot Lid commissie welke jaarlijks het Sinterklaasfeest mogelijk
maakt in Zijtaart.
in de Orde van Oranje-Nassau
Afgelopen vrijdag, na de wedstrijd VOW-CV De Reigers,
werden beide heren verrast met een bezoek van
burgemeester Van Rooij, de Boemelaars en vele
familieleden en vrienden die plotseling op het sportpark
verschenen. Burgemeester Van Rooij benoemde in zijn
toespraak de samenwerking tussen VOW en CV De Reigers
waaraan zowel Toine als Alco een behoorlijk steentje
bijdragen. De burgemeester prees hun inzet voor de
Zijtaartse gemeenschap, in het bijzonder:
Toine Adriaans
Toine is vanaf 1991 een zeer betrokken vrijwilliger bij
VOW. In eerste instantie als leider/trainer en waar nodig
stak hij de handen uit de mouwen. In 2011 werd hij
benoemd tot voorzitter van het bestuur en trad daarmee in
de voetsporen van vader Bert Adriaans. Mede dankzij zijn

Uit handen van burgemeester Van Rooij ontvingen beide
heren een Koninklijke onderscheiding en werden zij
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De vele
aanwezigen zetten hierop samen met de Boemelaars een
terecht “Lang zullen ze leven” in, waarna iedereen de
gelegenheid kreeg tot het overbrengen van de felicitaties.
Als VOW zijn we trots dat we zulke mensen binnen de
vereniging kennen, want zonder vrijwilligers zou VOW
zeker niet zijn wat het nu is. We hopen nog vele jaren van
de diensten van zulke vrijwilligers gebruik te mogen
maken.
Toine en Alco: van harte gefeliciteerd met deze
welverdiende onderscheiding!
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Koninklijke Onderscheidingen
Wat stonden ze samen te stralen, toen ze
naast Burgemeester Van Rooij stonden.
Samen, letterlijk en figuurlijk in het
zonnetje! Toine Adriaans en Alco
Brugmans, namens alle Reigers, van harte
gefeliciteerd, met jullie Koninklijke
Onderscheiding in de vorm van een
benoeming tot Lid in de Orde van OranjeNassau.

Interpunctie

Schoolmusicals en diploma-uitreikingen
Jaarlijks keert het terug: schoolmusicals en diplomauitreikingen. Misschien is er ook een puber bij jullie die een
diploma krijgt of een kind dat van de basisschool overgaat
naar de middelbare school met een afsluiting. Altijd weer
een gedoe: wie mag er mee?
Soms zijn er beperkingen en moet men kaartjes hebben. En
wanneer een natuurlijke vader en een stiefvader elkaar niet
kunnen luchten of zien, is stiefvader misschien wel
opgelucht dat hij niet mee hoeft. Soms gaan er opa’s en
oma’s mee, soms het hele gezin met aanhang.
Wanneer er een limiet is van enkele personen, is het voor
het kind belangrijk dat zijn beide ouders aanwezig zijn.
Maar dan wel graag zonder geruzie, zonder lelijke
gezichten en zodanig, dat het kind niet steeds het gevoel
heeft dat hij even veel tijd moet spenderen met mama als
met papa. Het gaat om jullie kind. Het kind wil laten zien
wat het gepresteerd heeft en wil trots kunnen zijn op zijn
ouders. Het is dus van groot belang dat het zich vrij voelt

om te genieten van beide ouders en geen onrust te ervaren.
Kinderen voelen zich niet op hun gemak als ze weten dat
papa en mama ruzie hebben, of dat de stiefouder(s) zich
niet gedragen.
Onlangs sprak ik een stiefmoeder die zich
ondergewaardeerd voelde omdat ze er niet bij mocht zijn.
Ze begreep wel dat de moeder meer “rechten” had, maar
vond eigenlijk dat de school ook ruimte moest bieden aan
de stiefouder. Misschien zal dit op den duur veranderen,
maar je moet nu eenmaal roeien met de riemen die je hebt.
Afhankelijk van je gevoeligheid op dit punt zou ik zeggen:
wees grootmoedig! Sta je plek af, feliciteer alle
betrokkenen, en zorg voor een aardigheidje voor de
geslaagde.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
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