Zijtaart Biedt Meer
We hadden goed weer tijdens Zijtaart Biedt Meer; het was genieten.
Er waren veel bezoekers en overal gezelligheid. De oldtimers waren met heel veel
voertuigen op de weg en zijn ook gezegend door de pater. Vanwege het gewoon wegblijven
van marktmensen, zonder dat iemand dat weet, was de braderie een stuk kleiner als
verwacht. Dat is onmacht en niet te voorzien. We moeten dan roeien met de riemen die we
wel hebben en volgens mij is dat gelukt. Op het plein was het open podium en traden
allerlei bandjes op. De afsluiter was de Smileband en deze mannen maakten er nog een
mooi feestje van.
De prijsuitreiking was ongeveer om 17.30 uur en er zijn weer mooie prijzen verdeeld.
De winnende lotnummers zijn:
1 ste prijs, Sparta elektr. fiets t.w.v. € 1.649,00: 09669
2 de prijs, etentje voor 4 personen:
04640
3 de prijs, waardebonnen ZOV t.w.v. € 100,00: 03054
4 de prijs, waardebonnen ZOV t.w.v. € 75,00: 05769
5 de prijs, waardebonnen ZOV t.w.v. € 75,00: 05287
6 de prijs, waardebonnen ZOV t.w.v. € 50,00: 03548
7 de prijs, waardebonnen ZOV t.w.v. € 50,00: 09461
8 ste prijs, waardebonnen ZOV t.w.v. € 25,00: 05272
9 de prijs, waardebonnen ZOV t.w.v. € 25,00: 08491
De prijzen zijn af te halen bij De FietsenWinkel Zijtaart tijdens openingstijden,
tel.nr. (0413) 35 22 03.
Bezoeker of hulpkracht, iedereen bedankt voor de bijdrage van deze dag. Samen kunnen we
er iets van maken. Bouwbedrijf Verbruggen was dit jaar onze hoofdsponsor, hiervoor ook
bedankt. We zien iedereen graag volgend jaar weer terug.
Groeten, Mirjan v Gorkum

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 23 juni 10.30 uur H.Mis Pater Holterman (gem.Koor)
Wij gedenken: Piet en Tonny van Heeswijk- van den Acker: Overl.familie van Heeswijk –
Wouters: Overl.ouders van den Acker-Vervoort: Broeder Christinus van den Acker: Arie
Opheij en overl.familieleden (vanw.verjaardag)

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: 06-15276074.
Gevonden: 1 gouden kettinkje, voor informatie :
Mevrouw Spanjers Pater Vervoortstraat 3.

19 juni 2019 – 26 juni 2019

pagina 2

in de wacht sleepten. Ook de estafette met Mari, Jan, Bart
en Pieter werd gewonnen. De 80 meter heren werd een
Zijtaarts feestje: 1e Bart van Sleuwen, 2e Jan van Nunen en
3e Pieter Schoenmakers. Harrie van de Rijt was 1e met
kogelstoten.
De dames waren 1e met marcheren, 2e met de vrije
oefening, 3e met gecombineerde oefening en 5e met de
volksdans, in het algemeen klassement werden ze tweede.
Rieky van de Laar behaalde nog een 1e plaats bij het
balwerpen en Sjaan van der Linden een 2e plaats op bij
hetzelfde onderdeel.
Met de gemengde volksdans behaalden ze een mooie 4e
plaats.
Al met al was het een geslaagde dag en kunnen we ons
weer voorbereiden op een sportdag op 7 juni 2020 in
Elsendorp-De Mortel.

ZIJTAARTSE
JEUGDNATUURVERENIGING

Vlindersafari
Zondag 23 juni
Jubilarissenconcert Muziekvereniging St. Cecilia
Op zondag 23 juni staat het jaarlijkse jubilarissenconcert op
het programma. Tijdens dit koffieconcert worden 5 leden
die 12,5 of 25 jaar lid zijn, gehuldigd voor hun
betrokkenheid bij onze vereniging. Het zijn jubilarissen uit
al onze geledingen, maar ook zetten wij graag onze
honoraire leden in het zonnetje.
Tijdens deze ochtend zullen zowel de slagwerkgroep,
dansgroep Return als het fanfare orkest een mooi
programma presenteren. Een mooie gevarieerde
zondagochtend met een feestelijk tintje!
U bent allen van harte welkom om te komen luisteren en
onze jubilarissen te feliciteren.
Aanvang van het concert is 10.30 uur in het Dorpshuis en
de toegang is gratis.

Aanstaande zondag 23 juni gaan we met z’n allen op
Vlindersafari!
We gaan met de auto naar Gemert en krijgen daar een
rondleiding tussen de vlinders.
Kleine vlinders, grote vlinders, opvallend kleurige vlinders
en perfect gecamoufleerde exemplaren, doorzichtige
vlinders en vlinders met angstaanjagende schijnogen. Ze
bevinden zich tussen de weelderige exotische beplanting.
Alsof je in de tropen bent!
We gaan vlindereitjes, verschillende rupsen en vlinders met
de spanwijdte van een A4-tje zien.
Zorg dat je om 9.30 uur bij het Klooster bent, dan
vertrekken we met de auto naar Gemert. We verwachten
omstreeks 12.30 uur weer terug te zijn.

Met muzikale groet,
Bestuur Muziekvereniging
St. Cecilia Zijtaart

GESLAAGDE VETERANENSPORTDAG
ODILIAPEEL
Onder ideale weersomstandigheden werd zondag de KPJ
veteranensportdag gehouden in Odiliapeel, georganiseerd
door de afdeling Uden. ’s Morgens werden de verschillende
onderdelen zoals gecombineerde oefening, vrije oefening,
volksdansen en piramidebouw voor de jury
gedemonstreerd. ‘s Middags werd dit alles nog eens
dunnetjes overgedaan voor het opgekomen publiek. Bij de
prijsuitreiking bleek dat we toch niet voor niets de hele
winter ons best hebben gedaan om een zo goed mogelijk
resultaat neer te zetten. Nadat we op 9 juni jl. nog een
demonstratie hadden gegeven in Gemert werd afgelopen
week nog flink geoefend om de puntjes op de i te zetten.
Het resultaat was dat de heren alle 1e prijzen van
oefeningen, piramide, marcheren en algemeen klassement

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)
7 Sweenslag 6, Het Thomashuis (Keldonk)
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KBO
AGENDA
Maandag 24 juni 13.30 uur: Fietsen
Maandag 24 juni 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 25 juni 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 25 juni 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 25 juni 13.00 uur: Vrij biljarten
Woensdag 26 juni 13.30 uur: Keezen
Donderdag 27 juni 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 27 juni 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 27 juni 13.00 uur: Comp.biljarten
Donderdag 27 juni 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 28 juni 13.30 uur: Bridgen

Dagreis KBO
Op 6 augustus is de volgende dagreis van de KBO.
Opgave kan vanaf nu door betaling ( voor 1 juli )
via NL27 RABO 0160804132 tnv KBO Zijtaart
onder vermelding Dagreis 6 aug.
Voor contante betaling neem dan contact op met
Jan van Boxmeer Tel.: 0413-2094487.
De kosten zijn € 72,00
KAARTEN
Uitslagen van 13 juni 2019:
Rikken
Bert Vissers
Pieta v.Riel
Poedelprijs: Riek v.d.Tillaart
Jokeren:
Mien Raaijmakers
Anneke v.d.Braak
Poedelprijs: Ciska Coppens
Loterij:
Lenie Henst

117 pnt.
106 pnt.
- 63 pnt.
111 pnt.
103 pnt.
0 pnt.

Uitslagen van 17 juni 2019:
Jokeren:
Jaantje v.d.Burgt
Rikken:
Harrie v.Zutphen
Loterij:
Ciska Coppens

124 pnt.
51 pnt.

BRIDGEN
Uitslagen van 13 juni 2019:
A-lijn:
1.Gerard Bekkers & Hannie Habraken
2.Toon & Marietje v.Schaijk
3.Clasien Nolle & Trudy Smulders
4.Cor v.d.berg & Cor Mollen
Bert & Diny Kanters
6.Jan Langenhuizen & Jo Verhoeven

65,63 %
55,21 %
53,65 %
52,60 %
52,60 %
52,08 %

B-lijn:
1.Adriaan vdTillart & Mariet vd Wijgert61,67 %
2.Piet v.Schaijk & Ria veldhuis
54,17 %
3.Ad Koevoets & Sjan Kanters
51,67 %
4.Bert v.Lankveld & Fien Rooijakkers 50,00 %
Mien Vermeulen & Riet Koevoets 50,00 %

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

Bamischijf € 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
Uitslagen van14 juni 2019:
A-lijn:
1.Cor & Marietje Mollen
2.Nelly Philipsen & Liesbeth v.Dijk
3.Mien v.Berkel & Mien Verhoeven
4.Jan Langenhuizen & Jo Verhoeven
5.Rien & Helma v.d.Heuvel
6.Harrie Lucius & Tonnie Kivits
7.Jan Rijkers & Bert v.Helvoort

59,39 %
54,70 %
52,78 %
52,73 %
52,33 %
50,25 %
50,00 %
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Mededelingen Biljartclub KBO Zijtaart
Hernieuwde oproep ter aanmelding van nieuwe leden
Afgelopen seizoen hebben 25 spelers deelgenomen aan de
onderlinge biljartcompetitie van de KBO Zijtaart. Met 1
speelmiddag (donderdag) op 2 beschikbare biljarts, zaten
we daarmee aan het maximum wat we ons aan deelnemers
konden verloven. Onze doelstelling is immers om ieder lid
minimaal 1 keer per week een partij te kunnen laten spelen.
Na overleg met het hoofdbestuur zijn er nu volop kansen tot
uitbreiding van het ledenaantal. Doordat we met ingang van
het nieuwe seizoen voortaan ook de beide biljarts op de
dinsdagmiddag kunnen gaan gebruiken, is er nu de
mogelijkheid tot doorgroei naar een ledenaantal van ruim
40 spelers. Tot op heden hebben reeds een 6-tal nieuwe
leden zich aangemeld om vanaf het nieuwe seizoen mee te
gaan spelen. Zijn er nog mannen/vrouwen binnen Zijtaart
die graag op dinsdag- of donderdagmiddag in
competitieverband een potje willen biljarten, meldt u zich
dan persoonlijk aan bij Toon Cissen, Hoolstraat 1A.
Iedereen speelt naar eigen vermogen en de partijen gaan
over 20 beurten. Voorwaarde is wel dat men lid is/wordt
van de KBO Zijtaart. Aanmelden kan tot en met zondag
14 juli a.s.
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SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Dames en Heren: zondag 23 juni, Oisterwijkse Vennen,
pauze in Moergestel ‘Draaiboompje’, 80 km, vertrek 8.30
uur.
Senioren: woensdag 26 juni, Drunense Duinen, pauze in
Loon op Zand ‘Oranjeplein’, 96 km, vertrek 8.30 uur.
:

V.O.W. Jeugd
De jeugd van VOW speelt nu diverse thuis- en
uittoernooien. Voor het programma zie de VOW website,
www.vow.nl/wedstrijdprogramma-jeugd.

Laatste Autismecafé voor de zomervakantie

Voor de zomerstop gaat op 24 juni het Autismecafé nog één
keer open. Misschien is het dan een mooie, zomerse avond
zodat de bezoekers buiten kunnen gaan zitten. Het
Autismecafé is elke laatste maandag van de maand open in
het PieterBrueghelHuis, Middegaal 25 in Veghel. Om 19.30
uur gaan de deuren open voor mensen met autisme van 18
jaar en ouder en hun familie en vrienden. Een half uur later
Op donderdag 13 juni jl. heeft de afsluitende
begint café. De toegang is gratis en van tevoren aanmelden
jaarvergadering van onze biljartclub plaatsgevonden. In het
hoeft niet. Deze keer staat er niets speciaals op het
bijzijn van nagenoeg alle leden werd tijdens deze
programma, wat inhoudt dat er volop ruimte is voor
bijeenkomst afscheid genomen van Cor van Zutphen, die
spelletjes en gesprekken. Veel bezoekers ervaren
ruim 13 jaar de functie van voorzitterschap op zich heeft
herkenning en erkenning en vinden het heel plezierig dat ze
genomen. Vanaf deze plaats nogmaals dank Cor voor al je
een avond niet aan autisme hoeven te denken. In het
inzet voor deze vereniging. Op voordracht van het bestuur
Autismecafé in Meierijstad kunnen ze gewoon zijn wie ze
werd Toon vd Oever onder luid applaus verkozen als nieuw
zijn.
lid van het bestuur en hij zal de vrijgekomen positie van
De organisatie heeft in juli de tijd om na te denken over het
voorzitter op zich gaan nemen.
Autismecafé in het nieuwe seizoen, maar staat ook open
Tevens werden op deze vergadering de prijzen van het
voor ideeën van de bezoekers. Heb jij een idee wat je graag
afgelopen seizoen uitgereikt.
met de organisatie wil delen, spreek dan één van de
Naast een mooie beker kregen de nummers 1, 2 en 3 ook
organisatoren aan op de avond zelf. Bezoek vooral ook de
nog een levensmiddelenpakketje uitgereikt. De eindstand in
facebookpagina @autismecafemeierij om op de hoogte te
de competitie was als volgt: 1. Toon vd Oever, 2. Toon
blijven van de laatste nieuwtjes. Het eerstvolgende café is
Nelissen, 3. Rien van Tiel. Alle prijswinnaars nogmaals van
na de zomervakantie, op de laatste maandagavond van
harte gefeliciteerd en in het bijzonder Toon vd Oever met
augustus.
het behaalde kampioenschap.
Namens het bestuur,
Toon Cissen
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Seizoensafsluiting jeugd
Op woensdag 12 juni werd de seizoensafsluiting van de
jeugd gevierd met veel deelnemers en belangstellenden. Het
was gezellig druk op het sportpark.
Wedstrijd ouders-jeugd
Inmiddels een hele leuke en gezellige traditie is de
wedstrijd van de jeugdteams tegen de ouders van het team.
Bij de jongste jeugd hebben vele sportieve moeders hun
beste beentje voorgezet, terwijl je bij de oudere jeugd juist
de vaders met hulptroepen ziet die de jeugd proberen te
verslaan. Bij zowel de jeugdspelers als hun ouders levert dit
elk jaar weer veel plezier op.

Finales penaltybokaal
In de weken voorafgaand hebben de kinderen tijdens de
reguliere trainingen de voorrondes voor de penaltybokaal
afgewerkt. Woensdag kwamen de finalisten, die streden om
de plekken 1, 2 en 3, in actie. Bij de meeste teams werd het
nog een spannende strijd. In de goal stonden de keepers en
keepsters van onze seniorenteams en zij hadden het soms
nog knap lastig.
De uitslagen waren als volgt:
Mini’s
1. Stan van Eijndhoven
2. Ravi de Wildt
3. Nanne Maas

JO9
1. Cas van Dinther
2. Guus van Laarhoven
3. Pim van der Linden

19 juni 2019 – 26 juni 2019
JO7-1m
1. Janna van Lankvelt
2. Nina van Nuland
3. Maud Gevers
JO7-2m
1. Jill Barten
2. Emma van Genugten
3. Floor van Asseldonk
JO8
1. Mathijs Schoof
2. Guus van Nunen
3. Thijs Vos

pagina 5
JO10
1. Elyse Pepers
2. Rink van Hoof
3. Bram Swinkels
MO11
1. Isis Hoefnagel
2. Maud van Asseldonk
3. Yenthe Egelmeers

Sportman/-vrouw seizoen 2018-2019
Elk jaar worden door
de leiders van de
teams kinderen
voorgedragen voor de
titel sportman/ vrouw
van het afgelopen
seizoen. Hierbij wordt
gekeken naar
aanwezigheid, inzet,
teamspeler, etc. Dit
seizoen was Amber
van de Hurk, speelster
van MO11, de
welverdiende
sportvrouw van het
seizoen. Zij mocht de
wisselbeker in
ontvangst nemen en
daarnaast nog een
mooie beker mee naar
huis nemen.
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Ad van der Heijden Trofee
"In de week na het plotselinge overlijden van ons pap in
2018 hebben we stilgestaan bij wat hij belangrijk vond.
Hieruit kwam de jeugd van VOW naar voren, want de jeugd
heeft de toekomst en VOW was als familie voor ons pap. We
hadden besloten hier een gift voor te vragen in plaats van
bloemen bij zijn afscheid. Zo is een potje ontstaan voor de
jeugd van VOW met behulp van de aanwezigen bij het
afscheid van ons pap. Samen met het bestuur van VOW is
het idee ontstaan, gebruikmakend van dit potje, om de
jeugd te laten strijden om het team van het jaar te worden
en de Ad van der Heijden trofee te winnen. Een jeugdteam
kan team van het jaar worden aan de hand van een aantal
normen die ons pap belangrijk vond in het voetbal, zoals:
teamplay, ruimte voor ieders talent en respect voor elkaar.
Op deze manier kan ons pap nog een steentje blijven
bijdragen aan VOW, iets wat hij graag deed." Familie Van
der Heijden

Rieky van der Heijden reikte uit naam van de hele familie
de trofee uit aan de spelers van JO9. Na de eerste euforie en
een fotomoment met de mooie beker, kregen deze jongens
allemaal een heerlijk stukje taart welke was versierd met
hun eigen teamfoto. De groepsfoto die die avond gemaakt
is, komt in de entree van de kantine te hangen bij het bord
wat woensdag onthuld is.
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Wil jij ook nét dat beetje extra bieden?
GGZ Oost Brabant is altijd op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers!
Denk je er wel eens
over om
vrijwilligerswerk te
gaan doen dat leuk
en leerzaam is,
voldoening geeft,
grenzen verlegt en
het leven verrijkt?
Informeer dan eens
bij ons naar de mogelijkheden. We hebben voor
iedereen wel een passende taak.
Bezoekmaatje
Voor veel cliënten van de GGZ is het niet vanzelfsprekend
om eropuit te gaan of contact te maken met anderen.

Zomaar iemand om je verhaal mee te delen of samen een
boodschap mee te doen, een stukje te wandelen of fietsen.
Zou jij voor een van deze mensen die bijzondere rol willen
vervullen?
Groepsactiviteiten
Je kunt als vrijwilliger ook begeleiden bij groepsactiviteiten
zoals samen koken, wandelen of in de tuin werken. Steek je
graag je handen uit de mouwen? Ook dan ben je welkom.
Rondom activiteiten kunnen we altijd wel helpende handen
gebruiken. Ook zijn we nog dringend op zoek naar een
dirigent voor ons huiskoor.

We willen iedereen, leiders, trainers, spelers, ouders,
vrijwilligers en eigenlijk iedereen uit het dorp weer
bedanken voor een leuk, sportief en gezellig seizoen.
Aanstaande zaterdag staat het Pannacook toernooi nog op
de agenda en daarna gaan we even vakantie vieren. We zien
Kom eens op de koffie
iedereen graag weer terug in augustus.
Kom eens op de koffie en ontdek wat het beste bij jou past.
Informatie vind je op www.ggzoostbrabant.nl. Je kunt je
Bibliotheekpunt Zijtaart
aanmelden voor een vrijblijvend gesprek kan bij Theo
Dorpshuis 'Het Klooster
openingstijden
Rovers, 06-23789978 of per mail
dinsdagmiddag
13.45 – 15.15 uur
vrijwilligerswerk@ggzoostbrabant.nl.
dinsdagavond
18.00 – 19.00 uur
donderdagavond

18.00 – 19.00 uur
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Muziekvereniging St. Cecilia presenteert:

Pannenkoekenconcert
Wij nodigen je uit om met je gezin, vrienden en familie gezellig aan te
sluiten bij ons Pannenkoekenconcert waar de jeugd (opleidingsorkest,
slagwerk en majoretten) zich zal laten horen en zien.
Geniet van al het moois dat voorbij komt!

datum: zondag 30 juni 2019
locatie: op het Edith Steinplein Zijtaart
(plein naast Eethuis de Reiger)
tijd:
van 11.00 tot 12.30 uur
entree: vrije toegang
Natuurlijk zijn er pannenkoeken
verkrijgbaar!
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Al die onderwerpen komen tijdens de wandelexcursies
uitgebreid aan bod. Met de excursies bezoeken we de
natuurgebieden als het Geerbosch in Veghel, het Annabos
in Uden, het kasteel Heeswijk en de Hazeputten in Sint
Oedenrode.
De docenten zijn enthousiaste IVN-gidsen die veel in de
natuur te vinden zijn. In een ontspannen sfeer valt van hen
en elkaar veel (bij) te leren.
Binnenlessen:

woensdagavond

Buitenexcursies: zondagochtend
zaterdagavond

21 en 28 augustus
en 4 september
25 augustus en 1
en 8 september
14 september

De binnenlessen worden gegeven op woensdagavond, van
20.00 – 22.00 uur in
Pieter Brueghel huis, Middegaal 25, 5461 XB in Veghel.
De kosten bedragen €35 (leden IVN Veghel €25 )
Aanmelden vóór 15 augustus secretariaat@ivn-veghel.nl.
Voor nadere informatie kan je bellen met Fer Kalis, tel.
0413- 341348 en www.ivn-veghel.nl

Hannekelief op de vlucht naar Zijtaart
Hanneke mag ‘uit logeren’.
Maar leuk is het
logeerpartijtje niet, want ze
wordt van het ene naar het
andere onderduikadres
gestuurd. ‘Het is een
Zomercursus 2019
Jodinneke!’, roept de
IVN VEGHEL organiseert
buurvrouw. Weg moet ze,
ZOMERCURSUS 2019
keer op keer, tot ze in het
katholieke en
start woensdag 21 augustus
samenspannend dorpje
Eerde bij de familie Van
Dam weer een gewoon
Heb je tijdens de vakantie ook zoveel bijzondere planten meisje mag zijn. Nog maar
net in Eerde landen op 17 september 1944 Amerikaanse
en vogels gezien? En zou je daar graag niet wat meer
parachutisten en de Duitsers vechten terug. Hanneke slaat
van willen weten? Nog helemaal in de vakantiesfeer
op de vlucht, naar Zijtaart!
start natuurvereniging IVN Veghel op woensdag 21
augustus met een zomercursus.
Hannekelief is het
De cursus bestaat uit 3 binnenlessen op de
waargebeurde
woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur en 4
buitenexcursies op de zondagochtend van 09.00 tot 12.00 onderduikverhaal
van Hanneke
uur.
GelderblomDe onderwerpen die in de les aan de orde komen,
Lankhout dat
bekijken we daarna tijdens de wandelingen in
verteld wordt
natuurgebieden in de omgeving van Veghel.
door André van
der Linden. Het
Het thema voor de cursus is “de natuur in de zomer”. De
boek is te koop
cursus is een basiscursus, speciaal voor beginners.
Voorkennis is niet vereist, wel interesse in de natuur en een voor € 12,50 bij
Drukkerij Bert
beetje nieuwsgierigheid om te weten hoe het allemaal in
Raaijmakers aan de Reibroekstraat 5 in Zijtaart. Meer
elkaar zit. Natuurlijk kunnen we niet alles behandelen, in
weten, kijk dan op www.hannekelief.nl.
deze cursus komen actuele onderwerpen aan de orde als:
water en droogte, bijen en bestuiving, voedselkringloop en
de vleermuis.
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eigenlijk niet meer precies weet hoe de andere ouder is. Op
den duur zie je soms dat kinderen de verstoten ouder op den
Inmiddels zijn de voorbereidingen duur in het hart sluiten, terwijl de “winnaar” van destijds de
voor het nieuwe carnavalsseizoen grote verliezer wordt en geen contact meer heeft.
Eigen schuld.. dikke bult? Natuurlijk zou je dat kunnen
al een tijdje in volle gang. Na
denken. Want de winnaar die verliezer werd, heeft het aan
enkele gesprekken tussen de
zichzelf te wijten. Natuurlijk heb je narcisten en egoïsten
prinsencommissie en de jagers is
die puur uit eigenbelang handelden, maar het merendeel
de fusie tussen beide helaas niet
doorgegaan. Er zijn uiteraard altijd van de mensen die zich schuldig maken aan dit gedrag, zijn
mensen die denken: Ut Boeit Nie zelf angstig om de kinderen kwijt te raken of er zijn andere
problemen, traumatische geschiedenissen of wat dan ook.
wie de neije prins wordt, maar
Dat dit gevolgen heeft voor de identiteit van kinderen lijkt
voor de jagers is dit een
me logisch. Als je vader of moeder niet deugt dan is er een
tijdrovende zaak die ze heel
deel in jou wat niet goed is. Je deugt zelf dan niet meer!! Je
serieus aanpakken. Waar een
enkeling de Kluts meteen kwijt is kunt de andere ouder nooit uitgummen, want dan gum je
ook een deel van je kind uit!! Veel is er nog niet bekend
na de aanwijzingen, gaan
sommige andere mensen juist aan de bar met de Stamgasten over de gevolgen voor kinderen. Maar kinderen én ouders
raken erdoor beschadigd.
het een en ander bespreken om tot een kandidaat prins te
komen. Wij als commissie moeten toegeven dat we zelf
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
D’n Droad ook ooit kwijt zijn en in herhaling vallen of we
doen Zomar Wa. Maar na maanden van voorbereiding lukt Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
het ons altijd weer om een schitterend kwartet of trio het
podium op te toveren.
Tijdens de onthulling is ons dorpshuis altijd weer tot The
Nok gevuld en maken we er met z’n allen een gezellige
avond van. Na afloop van deze avond is er voor De
Plekkers onder ons altijd weer een kop soep mi ballen op te
halen bij de neije prins en zijn adjudant. Wij als commissie
zitten er aan te denken om deze traditie om te gooien naar
een afsluiting met Pudding Mi Vel.
Misschien denken jullie na het lezen van dit stuk wel wat
een Kleats staat er allemaal in en hier kan ik niks mee, maar
dan kunnen wij als commissie één ding garanderen en dat is
dat je de komende maanden goed moet opletten en Kneup
alle informatie die op je pad komt goed in je oren, want
voor je het weet is het weer 11-11 bal.

Aankondiging 11-11 Bal

Uitgummen
Helaas hoor (en lees) ik dat ouderverstoting zich steeds
vaker voordoet. Het lijkt bijna niet op te lossen, hoewel ook
de politiek er wat aan probeert te doen (met wisselend
succes).
Het gaat om gescheiden ouders waarvan de éne ouder
negatief over de andere ouder doet, zodanig dat het kind
daardoor lijkt te “kiezen” het contact met de andere ouder
te verbreken. Op de korte termijn krijgt degene die de
kinderen “bewerkt” zijn/haar zin. De kinderen nemen
afstand van de andere ouder. Degene die de strijd “wint”
heeft de macht en kan alles naar zijn/haar hand zetten. Men
kan zich in dit soort gevallen zelfs wijs maken dat dit het
beste zou zijn voor de kinderen. Op langere termijn zie je
vaak dat er een omslag komt bij de kinderen. Het kind wil
uiteindelijk toch zijn andere ouder kennen en beseft dat het
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Eeuwenoude archief Abdij van
Berne nu online beschikbaar
Geestelijke en materiële activiteiten van de
Norbertijnen van Berne laten veel sporen na in de vorm
van archieven en handschriften
Eeuwenoude archief Abdij van Berne nu online
beschikbaar
De Abdij van Berne in Heeswijk kent een eeuwenlange
geschiedenis, die echter niet in dat dorp begint. De
wortels van dit norbertijnenconvent liggen in het
gehucht Bern ten noordoosten van Heusden,
tegenwoordig gemeente Zaltbommel. Daar stelden heer
Fulco van Berne en zijn vrouw Bescela van Someren
hun kasteel ter beschikking voor een klooster. In 1134
kwamen er de eerste norbertijnen aan vanuit het toen
vijf jaar oude klooster Mariënweerd bij Beesd. Bern lag
in het graafschap Holland en viel onder de bisschop van
Utrecht.
Het oorlogsgeweld in de Tachtigjarige Oorlog verdreef de
kloosterlingen rond 1580 naar ’s-Hertogenbosch. Toen die
stad in 1629 viel, mochten ze van de Staatse regering nog
enkele jaren in hun versterkte huis in Heeswijk bij de
pastoor inwonen, maar korte tijd later moesten ze de wijk
nemen naar het buitenland. Tot aan de Franse tijd woonden
ze in Vilvoorde bij Brussel. Daarna mochten ze terugkeren
naar het noorden.
In die eeuwen van ballingschap waren de norbertijnen
echter niet helemaal van de Brabantse kaart geveegd. Al
eeuwenlang leverden ze pastoors voor een groot aantal
parochies: Berlicum vanaf 1240, Heeswijk vanaf 1284,
Engelen, Vlijmen, Hedikhuizen en Oudheusden vanaf 1285,
Bokhoven vanaf 1369 en Lithoijen vanaf 1613. Op deze
pastorieën konden de norbertijnen quasi-ongezien
voortleven. Nog steeds zijn norbertijnen hier actief in de
zielzorg, een van de kenmerken van de orde.
Van aanvang af kregen ze schenkingen om in hun materiële
behoeften te voorzien. Dat waren voornamelijk gronden,
boerderijen, tienden, cijnzen en pachten. Op afstand
beheerden zogenaamde proosten en uithofmeesters namens
de abdij grote goederencomplexen, zoals in Maarsbergen,
bij Altforst in het Land van Maas en Waal, in het nu
verdwenen dorp Honswijk bij Woudrichem, in Gaal en
Mun tussen Schaijk en Heesch, in Bernhese in Heeswijk en
Dinther, en in Babyloniënbroek.
In 1857 konden de norbertijnen van Berne – want zo bleven
ze zich noemen – na drie eeuwen weer een echt convent
vormen. Daarvoor gebruikten ze hun oude bezit in
Heeswijk. Naast voortzetting van hun pastorale
werkzaamheden namen ze in het begin van de twintigste
eeuw ook maatschappelijke taken op zich in het onderwijs
en de organisatie van katholieke werkgevers en
werknemers. Voormannen daarvan waren ‘de sociale
werkers’ Gerlacus van den Elsen (1853-1925), Pius van
Aken (1876-1938), Johan Nouwens (1875-1968) en Julius
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van Beurden (1878-1945). Hun activiteiten leidden onder
meer tot het Gymnasium Sint-Norbertus in Heeswijk, de
Noordbrabantse Christelijke Boerenbond en bedrijven als
FrieslandCampina, Interpolis, Cehave Landbouwbelang,
VION en Rabobank. Diverse werkgevers- en
werknemersverenigingen vinden hier hun wortels.
Deze geestelijke en materiële activiteiten hebben veel
sporen nagelaten in de vorm van archieven en
handschriften, sommige in goede, andere in slechte staat,
alle van groot belang voor de meest uiteenlopende
onderzoeken. Tot voor kort waren ze enkel te raadplegen in
de abdij zelf. In 2016 kon het Brabants Historisch
Informatie Centrum (BHIC) via het programma
Metamorfoze deze oude documenten materieel laten
verzorgen en digitaliseren, zodat ze niet meer fysiek
geraadpleegd hoeven te worden. Vanaf woensdag 12 juni
zijn ze digitaal in te zien. Het archief zelf blijft bewaard in
de abdij (www.abdijvanberne.nl), maar de informatie is
snel en eenvoudig te raadplegen via de website van het
BHIC: www.bhic.nl/abdijvanberne

Scheurend gitaren van Black Hammer
Voodoo
Op zondag 23 juni
staat om 15.00 uur
weer eens stevige
blues(rock) op het podium van De Afzakkerij op
CHV Noordkade in Veghel. De bandleden van
Black Hammer Voodoo noemen hun muziek ‘Deep
Dark Shit met een eigen gezicht’. Scherpe zang,
scheurend gitaarwerk, stevige grooves.
Gezamenlijk zijn deze heren verantwoordelijk voor
een onbehoorlijk harde en rauwe bluesrock waarin
ook niet geschuwd wordt om andere muzieksoorten
door de bluesrock heen te roeren. De toegang tot
het optreden is gratis, een vrije gift is altijd
welkom.
Zanger/bassist Michiel van Leeuwen (Gruppo
Sportivo, Bombitas, De Dijk), gitarist Roy van Oost
(multi-muzikant en The Zoo) en drumtalent Francesco
Libero uit het hete diepe zuiden van Italië. Deze
mannen brengen een schat aan ervaring mee maar
weigeren een nostalgische trip te maken. Ze willen
verder! Twee jaar geleden maakten ze hun succesvolle
debuut op Culemborg Blues en speelden op diverse
Nederlandse podia. Ondertussen schoten ze nog wat
opzienbarende videoclips. Hun debuutalbum ‘Dance
Like A Windmill’ staat op de digitale streaming
platforms. De inmiddels verschenen recensies over het
debuutalbum zijn zeer lovend! BluesMagazine: 'Een
zeer indrukwekkend en overrompelend bluesrock
album van eigen bodem!' Jazzism: 'Rauw, opwindend
en onontkoombaar. Nederland is een nieuwe blues
sensatie rijker'
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Brabantse Kampioenschappen 2019
worden een groot succes, met hulp van u!
Zoals u allen weet, heeft Ruitersport Zijtaart dit jaar wederom de eer
om de Brabantse Kampioenschappen te mogen organiseren. Een
unieke kans om geheel Brabant te laten zien wie Zijtaart is en waar
dit prachtige dorp allemaal toe in staat is.
Diverse leden van Ruitersport Zijtaart zijn de afgelopen maanden en
ook de komende maanden druk bezig met het organiseren en
regelen van deze kampioenschappen. In dit weekend worden 1.000
ruiters en amazones per dag verwacht en 10.000 (!) bezoekers. De
organisatie kan dit echter niet alleen en u begrijpt uiteraard dat dan
ook de hulp van de inwoners van Zijtaart en omgeving (16 jr. en
ouder) zeer gewenst is.
Om dit alles vlekkeloos te laten verlopen, doen wij dan ook een
beroep op u, om als vrijwilliger mee te helpen. U kunt hierbij
denken, aan hulp bieden voor de horeca, parkeren,
parcoursbouwers, administratieve ondersteuning zoals
telcommissie, maar ook hulp in de vorm van mensen die vooraf en
naderhand kunnen meehelpen op- en afbreken.
Het enige wat u op dit moment nog rest, is om uw gegevens door te
geven en aan te geven op welke momenten u beschikbaar bent. U
kunt dit op meerdere manieren doen:
 Door middel van het invullen van bijgevoegd formulier en dit
op te sturen / in de bus te doen van Ceciliastraat 25 in Zijtaart.
 Een email te sturen met al uw gegevens en beschikbaarheid
naar: personeel@bkzijtaart.nl
Alvast bedankt voor uw hulp,
De organisatie Brabantse Kampioenschappen 2019
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Opgave werkzaamheden
Algemene informatie
Dhr./Mevr.:

Leeftijd:

Adres:

Woonplaats:

E-mail:

Tel. Nr:

Naam Vereniging:

Wil graag helpen op:
Voorkeur werkzaamheden
(u kunt meerdere mogelijkheden aankruisen)
(Beide dagen helpen is ook mogelijk)

Zaterdag
20 juli
Hele dag

Zaterdag
20 juli
Ochtend

Zaterdag
20 juli
Middag

Zondag
21 juli
Hele dag

Zondag
21 juli
Ochtend

Zondag
21 juli
Middag

Horeca
Administratieve ondersteuning
Parcourshulp wedstrijddagen
Parkeren / verkeersregelaars
Coupons ophalen
Entree / kassa

Wil graag helpen vooraf:

Wil graag helpen achteraf:

Opbouwen van het concoursterrein
(dit vindt plaats in de week voor de wedstrijd)

Afbreken concoursterrein

Aankleden en bloemschikken
Graag aangeven welke datum / data u beschikbaar bent:

Ingevulde formulieren ontvangen wij graag via het volgende mailadres: personeel@bkzijtaart.nl of in de brievenbus van
Ceciliastraat 25 in Zijtaart.
Wij rekenen op jullie!
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Van LOKAAL uit de raad
Huisvesting arbeidsmigranten
Eindelijk stond de huisvesting van arbeidsmigranten op 6
juni op de agenda van de gemeenteraad van Meierijstad.
Tijdens de commissie bijeenkomst hadden wij al helder en
duidelijk weergegeven waar onze partij heen wil als het
gaat om de huisvesting van arbeidsmigranten. De fractie
van LOKAAL vindt dat de discussie niet moet gaan bij
grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten om de
grootte of het aantal op één plek, maar om de kwaliteit.
Dáár gaat het om! Vier personen huisvesten onder slechte
omstandigheden is niet te tolereren, maar bijvoorbeeld 500
personen huisvesten met de juiste faciliteiten en onder
goede omstandigheden is zeer zeker wel te tolereren!
Meierijstad, groot in Agri, Food, en Logistiek heeft de
economische benefit. Dan moeten we wat LOKAAL betreft
ook de verantwoordelijkheid nemen en de zaken goed
faciliteren, zodat de huisvesting van de arbeidsmigranten
volgens de juiste normen plaatsvindt. Goed regelen, goed
faciliteren en goed borgen en controleren. Wel heeft
LOKAAL aandacht gevraagd voor de huisvesting van
arbeidsmigranten in de wijken van de diverse kernen. Zo is
bijvoorbeeld het parkeren van de auto’s bij de huizen een
zorgpunt en vaak een doorn in het oog van de
medebewoners van de straat.
Beleidskader Sociaal Domein
Blij was LOKAAL met het nieuwe beleidskader waarin
centraal staat “het mee mogen doen door iedereen in de
samenleving ”. Eindelijk wordt er vanaf nu gewerkt aan
uitvoering van het beleid. Vrijwilligers zijn het cement van
de samenleving. Daarom ook volkomen terecht dat er de
komende jaren meer aandacht is voor vrijwilligers. Er
wordt gestimuleerd dat de huidige vrijwilligers blijven en er
hopelijk nog meer bijkomen. Dus, vrijwilligers
/verenigingen lopen jullie vast, LOKAAL staat jullie graag
te woord en zo nodig gaan we samen op zoek naar een
oplossing. Samen zijn we LOKAAL.
Onteigening versus gemeente Meierijstad
Treffend maar met zorgvuldig gekozen woorden hield
Pascal Timmers van LOKAAL zijn betoog over de
onteigening van een stuk grond van de familie van den
Braak. Het is niet niks als een overheid overgaat tot
onteigening, betoogde Timmers. Wij snappen dan ook heel
goed wat dat voor impact heeft op de betrokkenen. Als
positieve element zien we het feit dat op basis van dit
besluit de directe bedrijfsvoering van de belanghebbende
niet in het gedrang komt. Maar het blijft een uiterst
vervelende situatie. LOKAAL heeft daarom ook nogmaals
een oproep gedaan aan de wethouder tot een
verzoeningspoging. Wij gaan er vanuit dat dit gaat lukken.
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De Aziatische duizendknoop
Sommige zullen de Aziatische duizendknoop meteen
herkennen, anderen zeggen: de wát? De Aziatische of de
Japanse duizendknoop wordt tot de meest invasieve exoten
gerekend. Is de plant eenmaal gevestigd, dan is hij zeer
moeilijk weg te krijgen. Door zijn sterke groeikracht
worden lokale plantensoorten verdrongen. De sterke
wortelstokken en stengels van de Japanse duizendknoop
zijn in staat om schade te veroorzaken aan gebouwen,
leidingen en wegen. Hoe kunnen we verspreiding dan
voorkomen en aangetroffen planten bestrijden? Deze vraag
werd voorgelegd tijdens de laatste raadsvergadering door
één van de fracties. Sommige fracties gruwelen van het
woord bestrijdingsmiddelen, anderen gaan genuanceerder
om met verschillende oplossingen ter beheersing van de
Japanse duizendknoop. De fractie van LOKAAL was hier
helder in; dit is een uitvoeringstaak. Wij hebben goede
kundige medewerkers bij de gemeente Meierijstad, die heel
goed kunnen beoordelen wat de beste oplossing is ter
bestrijding van de Japanse duizendknoop.
En dan ook nog Bouwen, Bouwen, Bouwen
Gelukkig konden we deze maand op de valreep toch nog
enkele bestemmingsplannen behandelen. LOKAAL
Meierijstad heeft de woorden “Bouwen, Bouwen, Bouwen
uitgevonden maar gezien de belangrijkheid ervan, vinden
wij het geen probleem als andere fracties deze woorden ook
in de mond nemen. Ja, er kan weer gebouwd worden op
enkele plaatsen in Meierijstad; de voormalige Don Bosco
school aan de Beatrixsingel in Veghel wordt omgebouwd
door Area in 23 appartementen. Aan de Voorbolst in Erp
mag een schuurwoning gerealiseerd worden. Dit omdat in
het buitengebied een stal wordt gesloopt.
Bouwmogelijkheden zijn van levensbelang voor alle kernen
van Meierijstad, maar zeker voor onze kleinere dorpen. Wij
van LOKAAL gaan alles op alles zetten om ook daar het
bouwen vlot te trekken.
Marja vd Heijden,
Raadslid LOKAAL

Theaterkoor Stem laat zich zien
Op zondag 23 juni is het van 10.00 uur tot 17.00 uur weer
de jaarmarkt in Rooi. U kunt Theaterkoor Stem daar ook
ontmoeten bij de kraam van het koor..
Zij zullen u verrassen met straattheater, u kunt op de foto en
er worden diverse artikelen verkocht om geld in te zamelen
voor de nieuwe voorstelling. Als u meedoet aan het “raad
en win-spel” van het koor dan kunt u als klap op de vuurpijl
kaartjes winnen voor de nieuwe voorstelling.
Want op dit moment is Theaterkoor Stem druk aan het
repeteren voor een nieuwe show. In maart 2020 staat het
theaterkoor met hun voorstelling “Vlucht naar de vrijheid”
op de planken. En Stem gaat u komende zondag alvast in de
stemming brengen.
Meer informatie over het theaterkoor en onze vorig
producties vind je op de website (www.theaterkoorstem.nl)
en op Facebook.
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BOUWVAK
PARTY
19-07-2019
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A V O N D ! !

SUMMER BBQ INCL. DRANKJES ✦ DJ LEON
✦ BOUWVAK VIEREN ✦ TERRASJE ✦ 15:30 - 20:30
✦ RESERVEER DOOR TE BELLEN
NAAR 0413-363638

N A T U U R L I J K

B I J

K L E I J N G E L D

Ter kennisgeving:
De roze Kleijngeld consumptiemunten die tussen maart 2011 – februari 2016 zijn uitgegeven, kun je nog
inwisselen voor een consumptie tot 31 augustus 2019. Daarna niet meer en zijn alleen de witte munten geldig

