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Het verlangen naar de gezellige Keezen avonden is niet afgenomen. Integendeel:
graag kijken we uit naar de hervatting van onze speelavonden. Helaas moeten we
wel constateren dat het nog wel enige tijd zal duren voor ons gezelschapsspel weer
origineel gespeeld kan worden.
Wat is besloten:
Het 7de Zijtaarts kampioenschap Keezen (was 17 april 2020) gaat dit jaar NIET
door. Ook niet na verdere versoepelingen, de inschrijvingen blijven staan en het
inschrijfgeld ook.
Buurtcompetitie
Binnen de huidige regels, rondom afstand en besmettingsgevaar, is het niet
mogelijk het Keezen spel ordelijk te spelen. Overwogen is om in veel kleinere kring
het spel werkelijk te spelen, voorlopig gaan we daar niet op in. We wachten op
verdere versoepelingen. De laatste ronde van de buurtcompetitie wordt gespeeld
zodra het mogelijk is om weer met zijn allen bij elkaar te komen.
Jeugd tot 18 jaar
Op een vrijdagavond in oktober willen we voor de jeugdigen een avondje
organiseren om gezellig te Keezen. Meer informatie volgt medio september.
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KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
H.Lambertus Zijtaart 5 juli 2020
Zondag 12 juli 10.30 uur Eucharistieviering Pater Issag Jesudass
Wij gedenken: Jaargetijde Zus van de Ven en Annie van de Venvan Zutphen: Overleden ouders van Rijbroek- van Boxtel, dochter Betsie en
zoon Theo: Ad van Cuijk (vanw.verjaardag): Tony van Cuijk- van den Broek:
Ruud Tackenberg- van Lotringen
Weer vieringen in de Kerk
Volhens de richtlijnen van het RIVM moeten we de 1,50 meter regel aanhouden en kunnen
er 65 mensen plaats nemen in onze kerk. Wij willen de bezoekers vragen om plaatsen te
reserveren, dit is mogelijk bij Christien van Helvoirt, telefoon 0413 365861of per mail
chrisvanhelvoirt40@gmail.com. Als men heeft vergeten om aan te melden dan kunt U
alleen toegelaten worden als er nog plaatsen vrij zijn.

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

8 juli – 15 juli 2020

Kopij voor nr. 41
Inleveren uiterlijk
13 juli voor 19.00u bij:
Jac Schuurmans
Corsica 10 A
Tel. (0413) 35 05 64 of
Email: Dorpsnieuws@
ZijtaartsBelang.nl
Website:
www.ZijtaartsBelang.nl
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NIEUWS VAN DE DORPSRAAD

Duofiets
Zoals in een vooraankondiging is gemeld gaat De
Fietsenwinkel Zijtaart even op vakantie maar blijft
de duofiets net als voorgaande jaren ook tijdens de
vakantie beschikbaar.
Tot en met woensdag 22 juli zal de duofiets nog
VOOR DE VELE BLIJKEN VAN
staan bij De Fietsenwinkel Zijtaart.
MEDELEVEN, IN WELKE VORM DAN OOK, Vanaf donderdag 23 juli tot en met woensdag
5 augustus zal de duofiets geplaatst worden bij
NA HET OVERLIJDEN VAN MIJN LIEVE
Jan van Nunen, Zondveldstraat 1a. Jan is mobiel
MAN, ZORGZAME VADER EN TROTSE OPA bereikbaar op 06 - 236 288 23.
Vanaf donderdag 6 augustus zal de duofiets weer
RIEN KEMPS
op de vertrouwde plek bij De Fietsenwinkel
Zijtaart staan.
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.

WILLEN WIJ U HARTELIJK DANKEN.
HET GEEFT ONS TROOST EN STEUN BIJ
HET VERWERKEN VAN DIT VERLIES.

MARIANNE
BIRGITTE - PETER – MONIQUE
YVONNE – JAN

DORPSHUIS-NIEUWS
Zo nu en dan zullen er mededelingen vanuit het
dorpshuis worden vermeld in Zijtaarts Belang.
Deze keer betreft het de volgende onderwerpen:
Zomersluiting
In tegenstelling tot voorgaande jaren is ons dorpshuis
deze keer tijdens de zomervakantie volledig gesloten;
dus ook op dinsdagmiddag en donderdagmiddag. De
periode van de zomervakantie is van maandag 13 juli
tot en met vrijdag 21 augustus.
Gebruik geldautomaat
Tijdens de bovenstaande periode (6 weken) kan de
geldautomaat worden gebruikt van maandag tot en met
vrijdag vanaf 09:00 uur tot 18:00 uur.
Openstelling na zomervakantie
Met ingang van maandag 24 augustus is ons dorpshuis
weer geopend. Vanaf dat moment, maar zeker met
ingang van 1 september a.s., zullen er weer wat meer
activiteiten kunnen plaatsvinden in ons dorpshuis
mede afhankelijk van de richtlijnen van RIVM. Tot nu
toe hebben wij gemerkt, dat de bezoekers en
gebruikers, die m.i.v. 8 juni jl. weer ons dorpshuis
hebben bezocht, zich goed aan deze richtlijnen hebben
gehouden.
Tot zover deze
mededelingen.
Bestuur Dorpshuis
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Voor al uw friet en snacks!

Iedere vrijdag vanaf 16.30 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: 16:30 uur - 20:00 uur
Zo: 12:00 uur - 20:00 uur

IN GOEDE AARDE
Als een goede boer strooit God
zijn Woord uit in de harten van mensen.
Hij gaat gul en ruimhartig te werk.
Hij heeft weet van de weg
waarop het Woord vertrapt wordt.
Hij kent de hardheid van ons hart,
waardoor het Woord niet gehoord wordt.
Hij is zich ook bewust van de distels,
die het Woord kunnen overwoekeren.
Ondanks dat alles heeft God
vertrouwen in de goede aarde.
In de warme zachtheid van ons hart
kan zijn Liefdeswoord ontkiemen.
Het krijgt er alle groeikansen.
Het is een eeuwig wonder,
dat God blijft geloven in mensen.
Hij houdt niet op
om zijn Woord in ons uit te zaaien.
Eéns zal het wortelschieten
en zich in ons hart verankeren.
Aan ons is het om de akker
van ons gelovig luisteren
te blijven bewerken.
Onze open houding,
ons gelovig vertrouwen

is voorwaarde om te kunnen groeien
in het liefdesverbond
van God en mensen.
Het Woord van het begin
maakt van ons medescheppers.
Wij mogen het doorgeven,
er handen en voeten aan geven.
Aan de vruchten van ons leven
is te zien of het in goede aarde
is gevallen.
Wim Holterman osfs

Tussen 15 augustus en 29 augustus
komt IJzerboerke ’t Zutje niet langs.
’t Zutje wenst U een fijne vakantie.
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Alternatief voor het jaarlijkse
zomerkamp
Het plan was om aanstaande
zondag met Jong Nederland
Zijtaart een week op kamp
gaan. Helaas kan dit niet
doorgaan door de
maatregelen rondom Corona.
Daarom hebben een leuk
alternatief bedacht. Op 14,
15 en 16 juli verwachten wij elke dag een groep
kinderen waarmee we de hele dag allerlei activiteiten
aanbieden.
Op dinsdag zijn de minioren welkom, op woensdag de
maxioren en op donderdag sluiten we deze dagen af
met de junioren. Wellicht zullen jullie ons op deze drie
dagen in het centrum van Zijtaart zien.
Wij als leiding hebben er in ieder geval heel erg veel
zin in!

Mari van Helvoort krijgt officieel
lintje van Burgermeester Van Rooij

Mari van Helvoort heeft afgelopen donderdag officieel zijn
lintje in ontvangst
mogen nemen. Het
was natuurlijk al geen
verrassing meer. In
april had Burgemeester
Van Rooij al via een
telefoontje het
heuglijke nieuws van
de onderscheiding
gebracht. Bij VOW
Groetjes Jong Nederland Zijtaart werd Mari nogmaals
toegesproken en gefeliciteerd door de Burgemeester waarna
zijn petekind het lintje mocht opspelden. Hierbij waren
enkele leden van het bestuur van VOW en zijn collega’s
van het Fioretti aanwezig.
Mari van Helvoort kreeg zijn
Koninklijke Onderscheiding
voor zijn jarenlange inzet als
vrijwilligers bij VOW. Hij is
leider en trainer geweest van
diverse jeugdteams. Daarnaast
richt hij zich al jaren op het
beheer van de materialen en
het milieubewust werken
binnen de vereniging.
Wanneer we het hebben over een echte
verenigingsmens, dan hebben we aan Mari een heel goed
voorbeeld.

Bibliotheek in Zijtaart
De bieb in het Dorpshuis in Zijtaart is open.
In verband met het Coronavirus gelden er enige regels:
Niet meer dan twee personen tegelijk naar binnen, tenzij
uit hetzelfde gezin
In te leveren boeken zelf in de kist leggen in het halletje
voor de ingang van de bieb
De openingstijden zijn zoals vanouds:
dinsdagmiddag
13.45 – 15.15 uur
dinsdagavond
18.00 – 19.00 uur
donderdagavond
18.00 – 19.00 uur
Fijn u weer te mogen ontvangen in onze bieb.
Annie, Sjaan, Thea, Annelies, Mieke, Antoniek en Ine
Vrijwilligers van de bibliotheek in Zijtaart
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Neem deel aan de Voetbaldagen van
Impact4soccer Voetbalschool om je
voetbaltechniek te verbeteren!
De voetbaldagen zijn op donderdag 16 juli en vrijdag 17
juli op ons eigen Sportpark.
De Voetbaldagen zijn als volgt opgebouwd:
09:30 Aanmelden, groeps – en kleedkamer indeling.
10:00 – 11:45 Ochtendtraining.
12:00 – 13:00 Lunchpauze
13:00 – 14:45 Middagtraining
15:00 Einde trainingsdag.
Beide dagen staan onder leiding van onze eigen
hoofdtrainer Jordy van Boxtel en Dennis Meier
(Hoofdtrainer Vorstenbossche Boys).
Leuk en leerzaam!
De Voetbaldagen zijn toegankelijk voor jongens en
meisjes van 6 t/m 13 jaar, ongeacht niveau of club.
Wat is inbegrepen bij de Impact4Soccer Voetbaldagen?
*Iedere dag een sportlunch (in afwachting op toestemming
RIVM/ NOC/NSF)
*Voldoende drinken en tussendoortjes
*GRATIS bidon
*GRATIS tenue
*Certificaat van deelname
Voor meer informatie ga naar de website:
www.betervoetballen\.nl/voetbaldagen
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Van swingende rock ’n roll tot zoete
liedjes met The Wanderers
VEGHEL- In juli is er op zondagmiddagen weer volop
livemuziek in cultuurcafé De Afzakkerij op de
Noordkade Veghel. De eerste editie was gelijk een
succes en komende zondag 12 juli is er een optreden
van de band The Wanderers. Al eerder was leadsinger
Maarten Teekens al solo te gast, nu dus met z’n hele
band. Het luisterconcert (uitsluitend zitplaatsen)
begint om 15.00 uur, de zaal gaat open om 12.00 uur.
De toegang tot het optreden is gratis, maar het aantal
bezoekers is beperkt tot 100 personen. Bij de ingang
vindt een gezondheidscheck plaats en tevens worden
contactgegevens van bezoekers geregistreerd. Kom
dus op tijd want vol is vol.
The Wanderers spelen 50’s en 60’s classics. Met een
overduidelijke liefde voor dit tijdperk brengen zij de hits
van Buddy Holly, The Everly Brothers, Eddie Cochran en
natuurlijk the King; Elvis Presley! Vrees niet, ook The
Beatles ontbreken niet. Van swingende rock ‘ n roll tot
zoete liefdesliedjes, alles komt voorbij en het leidt altijd
tot een groot feest der herkenning
The Wanderers zijn:
Maarten Teekens (zang, gitaar)
Ron ‘Parelvet’ Smith (zang, gitaar)
Johan Struik (zang, bass)
Marc Burger (drums)
YOUTUBE https://youtu.be/gNp-M6uumRM
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Interpunctie
Een dolk in de rug
Soms is loyaliteit na een scheiding een complicerende
factor, omdat mensen zo sterk partij trekken voor hun kind,
dat ze daarmee de boel juist opjutten en dat daarmee de
boel escaleert. Voorbeeld: dochter gaat scheiden en haar
ouders willen niets meer met haar ex-man te maken hebben
en vertellen allerlei roddelverhalen in het dorp. Het kan ook
andersom: Ik herinner me nog een geval bij het
Familiediner, waarbij de vrouw aangaf dat haar ouders haar
hadden laten vallen als een baksteen na haar scheiding. Zij
kozen ervoor om volop in contact te blijven met de ex-man.
Natuurlijk is het ook niet leuk als jouw kind ineens besluit
te gaan scheiden, verliefd wordt op een ander, en jouw
kleinkinderen met de brokken zitten.
Wat kun je wel doen
Tips in zulke situaties:
- Rustig blijven
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Vragen stellen
Niet oordelen
Je zorg om je kleinkinderen vertellen (ook weer
rustig en niet te emotioneel)
Steun bieden aan iedereen zonder partij te kiezen

Vaak hoor ik dat ouders (of familie en vrienden) partij
trekken voor de een of voor de ander. Het ligt er natuurlijk
ook aan wat ze wel en niet te horen krijgen. In dit geval was
mevrouw al jaren gescheiden en samenwonend met een
nieuwe vriend en haar ouders hadden volop contact met
haar ex-man, die hen bespeelde. Met hun dochter hadden ze
geen contact meer, de kleinkinderen kwamen er nog wel.
Opa en oma trokken de kinderen mee in het conflict tussen
de ouders, precies zoals ook hun vader dat deed. Een
familielid zorgde ervoor dat een van de kinderen stiekem
haar spullen naar papa verhuisde. Zonder medeweten van
moeder werd een puberdochter gestimuleerd bij papa te
gaan wonen. Het voelde voor moeder als een dolk in de rug
van haar familie. Na 14 dagen kwam dochter weer op
hangende pootjes terug…. Maar toch.
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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bibliotheek kunnen’, zei hij. ‘Zeker met het oog op de
vakantie. Veel mensen hebben dat echt gemist de
afgelopen tijd. En wat een leuke actie die
verrassingstas, ik ben benieuwd wat erin zit.’

Leeszalen weer geopend

Geen keuzestress
Heb je ook bijna vakantie en meer tijd om te lezen?
Vakantietas Bibliotheek voor wethouder Doe je dat het liefst zonder keuzestress? Laat je dan
net als de wethouder door de Bibliotheek verrassen
De zomer is begonnen: tijd om (meer) te lezen!
met de vakantietas. Tussen 1 juli en 31 augustus lenen
Wethouder Menno Roozendaal trapte de
de Bibliotheken in Meierijstad vakantietassen uit. Eén
zomerleesactie van de Bibliotheek af en kreeg
tas bevat vijf actuele titels. Je kunt kiezen uit de genres
vandaag de eerste vakantietas van het seizoen. De
Spannend, Luchtig of Literair. Ook voor kinderen en
Bibliotheken in Meierijstad lenen tot eind augustus jongeren zijn er tassen. De vakantietas wordt
vakantietassen uit. En er is nog meer goed nieuws: uitgeleend voor vier weken. Nog geen lid van de
door de versoepeling van de coronamaatregelen
Bibliotheek? Dan leen je de tas eenmalig voor €7,50.
mogen de leeszalen weer open. Het is vanaf nu weer Voor iedereen tot en met 18 jaar is het lidmaatschap
mogelijk de krant of een tijdschrift te lezen in de
gratis.
Bibliotheek. De anderhalvemeter-afspraken
worden natuurlijk nageleefd.
App VakantieBieb
Met de app VakantieBieb geniet je ook digitaal van de
Wethouder Roozendaal was enthousiast over de
mooiste verhalen, als e-book of luisterboek. De app is
vakantietas die hij kreeg van bibliothecaris Gerri van
nu gratis te downloaden in de App Store en Google
de Wetering. ‘Ontzettend fijn dat we weer naar de
Play. Het wordt een zomer vol verhalen!
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Alternatief Wandel Driedaagse
Voor de wandelliefhebbers onder ons heeft de EGZ een
alternatief voor de wandel driedaagse. Deze en volgende week
plaatsen we op de achterkant van het Zijtaarts Belang 2
verschillende routes. Dus, heb je zin en tijd om eens lekker rond
te wandelen, kies dan zelf je moment en geniet van ons mooie
Zijtaart!
Veel wandelplezier en voor iedereen alvast een fijne vakantie.
“Wandel driedaagse !” Evenementen Groep Zijtaart

Wandelroute +/- 6 kilometer
Start bij eethuis De Reiger
Rechtsaf (Past Clercxstraat langs klooster)
1e weg linksaf (De Voortstraat)
2e weg rechtsaf (De Bresser)
1e zandweg linksaf
T splitsing rechtsaf
T splitsing linksaf
Einde zandweg rechtsaf (De Hemel)
1e weg linksaf (fietspad)
Einde weg oversteken dan
Rechtsaf(Fietspad Doornhoek)
Grote bocht links volgen
1e fietspad Rechtsaf (richting Kanaaldijk)
Einde fietspad rechtsaf
Weg volgen tot fietsknooppunt 3 daar
Rechtsaf over bruggetje (Valstraat)
Einde weg rechtsaf (Leinse rondweg)
Weg volgen naar rechts (Pater
Vervoortstraat)
4e weg linksaf( Mr van de Venstraat)
Einde weg linksaf (Past Clercxstraat)
Eindpunt bij eethuis De Reiger

Wandelroute +/- 10 kilometer
Start bij eethuis De Reiger
Rechtsaf (Past Clercxstraat langs klooster)
1e weg linksaf (De Voortstraat)
2e weg linksaf (De Boskamp)
Einde weg linksaf (De Bresser)
1e weg rechtsaf (De Bresser)
Corsica oversteken rechtsaf fietspad
1e verharde weg rechtsaf (De Hemel)
1e weg linksaf (fietspad)
Einde weg linksaf (fietspad Doornhoek)
Einde weg rechtsaf
2e weg linksaf ( fietspad naar kanaal
Einde fietspad rechtsaf (Kanaaldijk)
Weg volgen tot fietsknooppunt 3 dan
Rechtsaf fietspad op (Valstraat)
Einde weg linksaf (Leinse rondweg)
1e weg rechtsaf (Langs rijhal)
1e zandweg linksaf
1e zandweg linksaf
1e zandweg rechtsaf
Past Clercxstraat oversteken dan rechtdoor
Einde zandweg rechtsaf (Hoge Biezen)
Voor Corsica rechtsaf fietspad op
3e weg linksaf (Past Clercxstraat)
Eindpunt bij eethuis De Reiger

