Aankondiging openbare vergadering dorpsraad Zijtaart
Op woensdag 30 oktober is er weer een openbare vergadering van de dorpsraad. Hierbij
bent u van harte welkom. Er komen verschillende onderwerpen aan bod die momenteel
leven in het dorp.
De agenda ziet er als volgt uit:
• Mededelingen;
• Wonen in Zijtaart;
• Herziening Pastoor Clercxstraat;
• Van dorpsschouw tot app;
Noteer ook alvast in u agenda dat op 16 november de dorpsschouw wordt gehouden.
Samenkomst om 10.00 uur op kerkplein vanaf 10.10 uur rondgang door Zijtaart.
• Zorg en Welzijn;
• Buitengebied, en hoe hiermee om te gaan*);
• Industrieterrein;
• BIN Zijtaart;
• Rondvraag.
*) Als dorpsraad zijn wij betrokken bij klankbordgroepen voor de gemeente Meijerijstad.
Eén daarvan is de zorg om de groenvoorzieningen en met name het onderhoud hiervan.
Denk aan sloten maaien (hoe vaak, hoe kort), bomen langs kruisingen snoeien
(overzichtelijkheid), maaisel opruimen, inzetten minder zwaar materieel (kapot rijden
bermen), enzovoort.
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KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 27 oktober 10.30 uur Allerheiligenviering Pater Issag Jesudass (Gem.Koor)
Wij gedenken: Harrie van de Wijgert en overl.familieleden; Wim van der Burgt;
Overl.familie van der Burgt en Timmers; Jaargetijde Anneke van Zoggel-van der Linden;
Mies en Anneke van Zoggel- van der Linden (vanw.hun verjaardagen); Hans van Zoggel;
Marion Jonkers-van Zoggel; Piet van Lankvelt (nms.vriendengroep “N.I.K.S.”)
Zaterdag: 2 november 19.00 uur Allerzielenviering Avondwake-werkgroep m.m.v. het
Gemengd Koor
Wij gedenken alle overleden parochianen van het afgelopen jaar.

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
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De gemeente vraagt onze inbreng op de beleidsvorming;
wij vragen uw hulp. Onze vraag aan u als dorpsgenoten is
daarom of er situaties bekend zijn uit de eigen omgeving
(met name uit het buitengebied van Zijtaart), die
aandachtpunten mogen zijn ter verbetering/aanvulling van
het onderhoudsbeleid. Graag horen we die dan tijdens de
openbare vergadering. U kunt natuurlijk ook uw gedachten
hierover achterlaten op het contactformulier op de website
van de dorpsraad, in dit geval graag uiterlijk 30 oktober.
De vergadering zal plaatsvinden in de Grote Zaal van ons
Dorpshuis.
Aanvang 20.00 uur.
Dorpsraad Zijtaart

23 okt. 2019 – 30 okt. 2019
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Zijtaartse Jeugdnatuurvereniging
paddenstoelenwandeling
Na de zomer beginnen de nachten wat
kouder te worden en de bladeren weer te
verkleuren. Voor de dieren is dat een
teken om zich weer voor te bereiden op
de winter. Voor de vogels betekent dit
dat ze veel moeten eten om reserves op
te bouwen en er zijn ook veel dieren die een wintervoorraad
aanleggen van allerlei zaden. Met het vochtige en soms
warme weer komen er verschillende paddenstoelen uit de
grond geschoten.
Om te bekijken welke paddenstoelen er in het bos zijn, gaan
we zondag 27 oktober maar eens zelf kijken. Zorg daarom
dat je om 10:00 uur aanwezig bent bij Het Klooster. We
vertrekken met de auto naar ‘t Hurkske.

Gezellige tonpratersavond in ons
dorpshuis!
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.
Te Koop: Poppenwagen + poppen bedje, loopfietsje.
Hand gevlochten van Pitriet, als nieuw. Tel.: 06-12 95
32 65

Afgelopen zaterdagavond werd het
publiek in een volle gymzaal van ons
dorpshuis uitstekend vermaakt door zes
tonpraters. Vaak klonken de lachsalvo’s
door de zaal bij de leuke woordspelingen
en grappen van een tambourmaître, een
marktmeester, een kapper, een dakloze, de “Mens-erger-jeniet” en van Janus, de vrijgezel !
Het niveau van elke “klets” was van een goede kwaliteit,
waarmee de 260 aanwezige bezoekers zich heerlijk konden
vermaken. Ook werd er vaak op het publiek ingespeeld
waardoor spontane ludieke opmerkingen elkaar opvolgden.
De muzikale omlijsting was zoals altijd in vertrouwde
handen van blaaskapel De Boemelaars. Als organiserend
bestuur van ons dorpshuis kunnen wij met een heel
tevreden gevoel terugkijken op het geheel van deze
“Dorpsklets”-avond. Met dank aan de optredens en aan het
enthousiaste publiek!
Bestuur Dorpshuis Het Klooster

GEZOCHT: Hulp in de tuin gezocht. Schoffelen,
bladeren ruimen, snoeien, bosmaaien. Wie heeft er 2
uurtjes in de week over om ons te komen helpen tegen
een vergoeding? Bel: (06) 815 355 15 of mail naar
dwm.kemper@gmail.com.

Kledingactie Voor Mensen in Nood
Sam’s Kledingactie en haar vrijwilligers, zijn druk
bezig met de najaarsactie om kleding in te zamelen.
Daarvoor zal in Zijtaart de inzameling gehouden worden op
vrijdag 1 Nov.
U kunt uw oude kleding en schoenen op deze dag tot 12.00
uur brengen bij de bij u bekende adressen:

Mevr. T.van Kasteren Biezendijk 26
Mevr. J van Boxmeer : Pater
Vervoortstraat 18
Alle informatie is terug te lezen www.samskledingactie
Wil u de kleding en schoenen in gesloten plastic zakken
(tassen) bij bovenstaande adressen bezorgen.
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Voor al uw friet en snacks!
WEEKENDSNACK

Lampiontocht 2019
Vrijdag 1 november organiseren wij de jaarlijkse
lampiontocht door Zijtaart. Zowel leden als niet-leden zijn
van harte welkom om mee te doen met hun (zelfgemaakte)
lampion!
We vertrekken om 18.30 uur bij onze blokhut Bij JoNZ aan
de Corsica 17a. We volgen de route zoals op het
bijgevoegde plaatje, waarbij we langs de prachtig versierde
tuin van familie Ista komen.

Gehaktstaaf
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

Wij zouden het heel leuk vinden als ook andere mensen die
langs de route wonen hun tuin willen versieren in
Halloweenthema. Bij terugkeer is er een gezellig kampvuur
en voor iedereen warme chocolademelk met peperkoek.
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Biljartclub KBO Zijtaart

AGENDA
Maandag 28 oktober 13.00 uur: Regio biljarten
Maandag 28 oktober 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 29 oktober 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 29 oktober 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 29 oktober 13.00 uur: Comp.biljarten
Dinsdag 29 oktober 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 30 oktober 13.00 uur: Vrij biljarten
Woensdag 30 oktober 13.30 uur: Keezen
Donderdag 31 oktober 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 31 oktober 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 31 oktober 13.00 uur: Comp.biljarten
Donderdag 31 oktober 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 1 november 13.30 uur: Bridgen

Kaarten
Uitslagen van 17 oktober 2019:
Jokeren:
Tonny Rijkers
Mien Raaijmakers
Poedelprijs: Ad v.Cuijk
Rikken:
Bert Vissers
Pieta v.Riel
Poedelprijs: Piet v.d.Hurk
Loterij:
Nolda v.Zutphen

23 okt. 2019 – 30 okt. 2019

154 pnt.
111 pnt.
25 pnt.
60 pnt.
25 pnt.
- 47 pnt.

Bridgen
Uitslagen van 15 oktober 2019:
A-lijn:
1.Cor v.d.Berg & Cor Mollen
64,17 %
2.Gerard Bekkers & Hannie Habraken 58,33 %
3.Toon & Marietje v.Schaijk
55,83 %
4.Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen
51,57 %
5.Harry v.d.Acke & Jo Verhoeven
51,57 %
B-lijn:
1.Anneke Jans & Maria Pepers
58,56 %
2.Jan Rijkers & Toos v.Berlo
58,49 %
3.Clasien Nolle & Trudy Smulders
54,38 %
4.Albert & Petra v.d.Hurk
51,63 %
5.Adriaan vdTillart & Mariet vdWijgert 51,06 %
6.Anny v.d.Berkmortel & Maria Rijken 50,00 %
Uitslagen van 18 oktober 2019:
A-lijn:
1.Mari & Nelly v.d.Vleuten
65,83 %
2.Bert & Diny Kanters
58,33 %
3.Toon & Marietje v.Schaijk
57,50 %
4.Ad & Nelly Vervoort
56,67 %
5.Ad & Riet Koevoets
55,00 %
6.Rien & Helma v.d.Heuvel
50,42 %
7.Harrie Lucius & Nelleke Stolk
50,00 %
B-lijn:
1.Harrie & Thea v.d.Hurk
64,90 %
1.Huub vdHeuvel & Pieter vKaathoven 50,31 %
3.Mien Verhoeven & Mien Vissers
59,06 %
4.Bert v.Helvoort & Fien Rooijakkers 55,42 %
5.Albert & Petra v.d.Hurk
53,02 %
6.Piet Schaijk & Mari v.d.Steen
50,52 %
Maria Rijken & Mariet v.d.Wijgert 50,52 %

Uitslag wedstrijden pentatlon-competitie KBO
Zijtaart d.d. 15-10-2019
Partij :
Mies Gibbels - Tonnie van Uden
Rien v Tiel - Toon Nelissen
Frans vd Broek - Toon vd Oever
Hans van Erp - Cor Coppens
Wim Kremers - Andre Schepers
Willy vd Berkmortel - Toon Cissen

Uitslag
4-1
3-6
5-2
5-4
2-1
5-0

Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO
Zijtaart week 42
Jan vd Oever
Harrie vd Hurk
Theo v Eert
Toon Opsteen
Tonn Verbruggen
Willy vd Berkmortel
Cor Vissers
Chris v Helvoirt
Wim Kremers
Toon Cissen
Martien Verbruggen
Toon vd Oever
Rien van Tiel
Tonnie van Uden
Frans v Leuken
Bert vd Heijden

18
20
36
27
25
25
12
18
27
58
64
30
30
32
41
24

22
24
35
45
24
23
13
12
29
43
42
27
15
37
35
16

- Jan de Wit
- Willy Henst
- Frans v Leuken
- Chris v Helvoirt
- Henk vd Ven
- Martien v Eert
- Mies Gibbels
- Wim vd Sanden
- Theo vd Laar
- Toon Nelissen
- Ad vd Ven
- Jan vd Oever
- Ton de Rooij
- Hans v Erp
- Andre Schepers
- Frans vd Broek

25
24
41
18
18
19
33
39
18
34
32
18
16
63
38
20

24
23
39
19
18
21
39
57
14
23
36
14
29
47
11
17
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SPORTAGENDA
Boskant JO19-1
VOW JO19-1
VOW JO17-1
SCMH JO17-1
Schijndel/DE WIT JO15-3
VOW JO15-1
VOW JO13-1 ST Keldonk/Boerdonk JO13-1
VOW JO11-1
inhaal/ beker/ vriend
VOW JO10-1
Sparta'25 JO10-2
WEC JO9-2G
VOW JO9-1M
VOW JO8-1
Boekel Sport JO8-2
VOW MO19-1
Margriet MO19-1
VOW MO15-1
Bergeijk MO15-1
Nulandia MO13-1
VOW MO13-1
SJO Vianen Vooruit HBV MO11-1 VOW MO11-1

14:30u
14:30u
11:30u
11:30u
10:45u
10:00u
10:45u
14:30u
13:00u
11:15u
11:00u

vrij
vrij
vrij

Het actuele programma is altijd te vinden op de VOW
website, https://www.vow.nl/wedstrijdprogramma-jeugd/
VOW Senioren 26 oktober 2019
17:00u
Erp
17:00u
Volkel VR30+1
VOW Senioren 27 oktober 2019
14:30u
VOW 1
10:30u
Ollandia 2
11:00u
VOW 4
10:30u
Ollandia 4
11:30u
VOW VR1
10:30u
Handel VR1
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TV Zijtaart

VOW Jeugd 26 okt 2019

VOW JO7-1M
VOW JO7-2G
VOW JO7-3G

23 okt. 2019 – 30 okt. 2019

VOW VETERANEN
VOW VR30+1
VCB 1
VOW 2
DVG 5
VOW 5
Nooit Gedacht VR2
VOW VR2

SPORTUITSLAGEN
V.O.W. Senioren 20 oktober 2019
Sc Elshout 1 – VOW 1, uitslag 1-3.

Uitslagen Externe
Competitie
Jeugd 10 t/m 14 jaar:
Zijtaart - Berlicum

0-6

Heren:
Mierlo - Heren Vrijdagavond
Heren 50+ - De Mast

0-4
3-1

Dames:
Kienehoef - Dames Donderdag 2-2
Dames Vrijdag - Woburnpark 3-1
Dames Zaterdag - 't Slotje
4-0
Gemengd:
Donderdag 1 - Gemert
Donderdag 2 - De Hut
David Loyd - Vrijdag

0-4
0-4
3-1

MEIERIJSE
TENNISCLUBKAMPIOENSCHAPPEN
Dit jaar wordt de 3de editie van dit kampioenschap onder
de 10 verenigingen uit Meierijstad gehouden op het park
van TV Frisselstein in Veghel, van woensdag 30 oktober
t/m zondag 3 november a.s..
De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van al deze
tennisverenigingen. Zij nodigen hun clubkampioenen uit
om hieraan mee te doen en te strijden om de eer van
Kampioen van Meierijstad. In alle categorieën en
speelsterkten kunnen deze kampioenen, waarmee zij eerste
zijn geworden, inschrijven via hun eigen vereniging. Ook
voor de jeugdleden wordt dit kampioenschap
georganiseerd. De wedstrijden worden vanaf 18.00 uur
gespeeld en in het weekend vanaf 10.00 uur.
Al deze deelnemers kunnen natuurlijk veel toeschouwers
gebruiken in de spannende wedstrijden tijdens dit toernooi.
Wij nodigen iedereen uit om hun eigen leden, maar zeker
ook alle andere deelnemers, aan te komen moedigen.
Namens alle verenigingen heten wij u van harte welkom in
Veghel.
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Voor iedereen een eigen potje koken

Eerste selectiewedstrijden Brabantse
Kampioenschappen Indoor
De eerste selectiewedstrijden voor de Brabantse
Kampioenschappen indoor zijn verreden en bij de pony’s
waren er weer een aantal ruiters die prijzen in de wacht
wisten te slepen. Bij het springen in de klasse D-L won
Lisa Heesakkers met haar pony Zila de eerste prijs en in de
klasse D-L won Sophie van der Vorst een 9e prijs. Bij de
dressuur won Milou Kemper met haar pony Naza een 3e
prijs met 196 punten in de klasse DE-B in een
deelnemersveld van maar liefst 24 ruiters! In de D-L1 won
Robin van de Hoogen met Cocktail een 1e prijs met 207
punten. In diezelfde klasse haalde Robin van Vugt met Den
Ostriks Sjors een 7e plaats met 195,5 punten en in de
tweede proef zelfs de 2e plaats met 185 punten. Met haar
pony Gaby reed Robin in de L2 twee keer een 3e prijs met
194 en 185 punten.
Naast de selectiewedstrijden werd er op ons eigen terrein
aan de Leinserondweg ook een wedstrijd georganiseerd. In
de stromende regen wisten enkele bikkels mooie prijzen te
winnen. In de klasse B reed Shirly van Dijk met Kadonna
naar een 2e prijs met 196,5 punten. De tweede proef in de
klasse B werd gewonnen door Mark van Asseldonk met
Coeur De Lion met 187 punten. In de klasse L won Iris
Bekx met Osmium een 2e prijs met 193,5 punten. In de M
werd het spannend: Silvia Endevoets en Lynn van der Rijt
kregen beiden 194,5 punten waarbij Lynn er met de 1e prijs
vandoor ging. De tweede proef won echter Silvia met haar
Falkland T met 196 punten. Milou Kemper maakte haar
debuut met pony Naza en in de tweede proef klasse DE-B
wist zij knap te winnen met 201 punten! Gefeliciteerd
allemaal!

In samengestelde gezinnen is het logisch dat iedereen een eigen
geschiedenis heeft. De kinderen van de één hebben wellicht een
totaal andere opvoeding gehad dan die van de ander. Zo gaat dat
ook met koken en eetgewoontes.
Pizza en frites
Ik heb eens meegemaakt dat de ene ouder (de moeder buiten het
stiefgezin) meestal pizza, frites en andere snel af te halen voedsel
at, terwijl de moeder in het stiefgezin juist voorstander was van
gezond eten, veel groente, etc. De kinderen van deze moeder
waren dat gewend. De stiefbroertjes en -zusjes gingen naar hun
eigen moeder, omdat ze veel liever pizza aten. Dat is natuurlijk
niet gewenst.
Buitenlands tintje
Zo zijn er ook stiefmoeders (en (stief)vaders) die voor de lieve
vrede voor iedereen een eigen potje koken. Bv. omdat men niet
gewend is aan het buitenlandse tintje wat de stiefmoeder wel eens
aan het eten geeft. Of omdat de kinderen niets nieuws willen
proberen….
Verrijking
Natuurlijk beslist iedereen zelf, maar ik wil hier toch wat tips in
geven. Het is begrijpelijk dat je je kinderen niet lastig wil vallen
met allerlei veranderingen die onnodig zijn. Aan de andere kant:
juist andere dingen leren kan een verrijking zijn. Dat geldt ook
voor eetgewoonten.
Proeven
Het gaat er niet zozeer om dat kinderen persé alles moeten leren
eten, maar een hapje proeven zou toch zo gek niet zijn. (Of drie
hapjes
). Want er is niks mis met andere dingen proeven. En
uiteindelijk zul je ook later in je leven wel eens iets moeten eten
wat je niet gewend bent. Moet je er een halszaak van maken dat
iedereen alles eet? Van mij niet. Maar er zijn stiefouders die zich
in allerlei bochten wringen om maar in het gevlij te komen bij de
stiefkinderen.
Angst voor contactverlies
Ik begrijp die vaders wel, die bang zijn dat de kinderen zich
zullen verzetten en daardoor minder zullen komen. En natuurlijk
is het gewenst dat de kinderen wél contact onderhouden met hun
vader. Maar de vraag is dan of dat door het eten komt, of door
andere omstandigheden. Kinderen zijn misschien niet blij dat ze
alles moeten proeven, maar ze vragen vaak ook niet om dagelijks
naar school te gaan. Dat is toch geen reden om ze thuis te
houden? Achteraf zullen ze je dankbaar zijn.
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Theaterkoor Stem op weg naar nieuwe
productie
De nieuwe productie
van Theaterkoor Stem,
"Vlucht naar de
vrijheid", kunt u op 13,
14 of 15 maart 2020
bewonderen. Maar
voordat de productie in
première kan gaan, is het nog hard werken. De deelnemers
van het theaterkoor repeteren wekelijks de zang. Sinds kort
zijn ze ook met de spelrollen aan de slag en heeft het koor
haar eerste repetitie met de band gehad. Een mooi moment
waarop de puzzelstukjes op de juiste plaats vallen.
De deelnemers zijn echter niet alleen bezig met zang en
toneel. Zij nemen ook allemaal deel aan een werkgroep, om
zo samen de productie tot een succes te maken. Denk
hierbij aan een PR, sponsoring, kleding en decor. Om de
financiële kant tot een succes te maken zijn er diverse acties
ingezet zoals een flesseninzamelingsactie via de Jumbo in
St. Oedenrode, Rabo Clubsupport en een wijnaktie. In
samenwerking met restaurant De Beleving in SintOedenrode is op 7 november een sponsordiner
georganiseerd. En is er een Sinterklaas/Pietenbezoek via het
koor te boeken. Op deze manier is de productie iets van het
hele koor! Voor meer informatie over de productie, het
boeken van het Stemdiner of een Sinterklaas/Pietenbezoek
kunt u terecht op de website www.theaterkoorstem.nl

Gezellige
spelletjesmiddag bij VOW
Op de woensdagmiddag in de herfstvakantie staat elk jaar
de spelletjesmiddag bij VOW op het programma. Alle
kinderen in de basisschoolleeftijd, leden en niet-leden, zijn
deze middag
welkom op het
terrein van onze
voetbalclub. In totaal
waren er 59 kinderen
die een erg gezellige
en sportieve middag
hebben beleefd. Zij
zijn verdeeld in 9
groepen welke
begeleid werden
door een (ouder)
jeugdlid van VOW.
Er werd niet alleen
gezellig gespeeld en
gesport, er was ook
een competitie
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tussen de teams, verdeeld onder de ‘jongere’ en de ‘oudere’
kinderen. De winnaars van elke groep kregen een mooi
certificaat en mochten als eersten een cadeautje gaan kiezen
van de prijzentafel. Aan het eind van de middag gingen 59
kinderen en hun ouders, 9 begeleiders en 4 organisatoren
weer tevreden huiswaarts. Een zeer geslaagde middag.

Raadhage Makelaardij verlengt
sponsoring VOW Veteranen
Een goed gebruik binnen de voetbalsport blijft dat teams
gesponsord worden en ook bij VOW kennen we zulke
sponsors. De sponsorcommissie is er in geslaagd om voor
de veteranen van VOW de overeenkomst met Raadhage
Makelaardij uit Veghel, met als directie Jan-Pieter van den
Hurk uit Zijtaart, te verlengen. Ondanks dat Jan-Pieter
helaas zelf niet meer zo vaak mee kan voetballen, blijft hij
de Veteranen in het bijzonder, maar VOW in het geheel,
een warm hart toedragen. Het bestuur en de
sponsorcommissie zijn blij met het verlengen van deze
driejarige overeenkomst en dat de Veteranen zeer te
spreken zijn over deze leuke geste bleek bij de overdracht
van de tenues. Na een
dankwoord door de
voorzitter van de
sponsorcommissie Cor
van der Aa, richting JanPieter van den Hurk,
uiteraard vergezeld van
bloemen, is het eerste
shirt officieel
overhandigd .
Aansluitend is er een
teamfoto gemaakt waar
2e van links ook Jan-Pieter van den Hurk op staat. Het
bestuur en de Veteranen van VOW willen Raadhage
Makelaardij nogmaals bedanken voor dit spontane initiatief.
Bedankt.
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verdoemenis, zonden en deugden, natuurbeleving,
landleven en menselijke gewoontes, aangeduid en van een
interpretatie voorzien.
Excursie
Op donderdag 31 oktober en woensdag 6 november 2019
In aansluiting op de lezing wordt voor bijzonder
vanaf 20.00 uur in Het Klooster, zaal open 19.30 uur,
geïnteresseerden een excursie naar Brussel georganiseerd.
entree: € 10,00 (inclusief pauzedrankje). Reserveren
Data: 13, 16 en 20 november. (Telkens max. 9 personen.)
mogelijk.
Meer informatie: ton.rietbergen43@gmail.com of tel.
Weinig schilders zijn zo bekend als Pieter Bruegel de Oude: (0413) 36 76 27.
hoeveel placemats tonen zijn “Boerenbruiloft” wel niet? Dit
werk, maar ook zijn andere beroemde werken als “De
kinderspelen”, “Spreekwoorden”, “Dulle Griet”, en “De
strijd tussen Carnaval en Vasten” komen tijdens deze lezing
aan bod.
Bruegel zal een heel interessante kunstenaar blijken,
veelzijdig en geniaal. Dit jaar is zijn herdenkingsjaar: 450
jaren geleden overleed hij te Brussel. De Belgen doen nu
alles nog eens dunnetjes over, na de grote, alles
overtreffende tentoonstelling in Wenen, begin dit jaar.
Bruegel in Zijtaart
Om het werk van Bruegel recht te doen zal de presentatie –
gemaakt door Gabriël van Asseldonk - plaatsvinden op 2
grote schermen. Het hoofdwerk blijft steeds in beeld bij het
bespreken van de treffende details. Zodoende kan ieder zich
een goede voorstelling maken van de plaats van het detail
in het geheel. (Zoals eerder bij de Jeroen Bosch lezingen.)
Met bijhorende muziek en filmpjes wordt het geheel
verlevendigd en van de nodige variatie voorzien.
Verborgen tekens en boodschappen
Bruegel was een meester in het verbergen van zijn visie op
de wereld van die dagen. Hij laat het oordeel over aan de
toeschouwer, die zich moet concentreren om het verband
met de tijd te zien. Het was immers een buitengewoon
gevaarlijke tijd! Het midden van die 16e eeuw was
gekenmerkt door enorme twisten op godsdienstig gebied;
protestanten tegen katholieken, maar ook : burgers tegen
hun machthebbers. De 80-jarige oorlog (1568 – 1648) zou
gaan beginnen! Heel subtiel weet Bruegel koers te houden
te midden van die turbulentie. Voeg daarbij de perikelen
rondom zijn eigenwijze levenshouding en het plaatje is
compleet: Bruegel is een fenomeen. Tijdens de lezing
worden de geheimen rondom zijn visie op hekserij,

Lezing “Pieter Bruegel” (1525-1569)
door Ton Rietbergen

ZOV Kalender 2020
We zijn bezig met de voorbereiding van de Zijtaartse
kalender 2020. Binnenkort zullen de contactpersonen
die in de kalender staan worden benaderd voor
controle van de contactgegevens en de geplande
activiteiten. Als er nog activiteiten of contactadressen
zijn die nog niet in de kalender staan, maar wel
vermeld moeten worden, dan kunnen die worden
opgegeven bij Martien Verbruggen, Keslaestraat 29,
tel 06-54378832, of verstuurd naar

m.verbruggenzijtaart@ziggo.nl.
ZOV/EGZ

