Laatste kans: opleiding EHBO in 3 zaterdagen!
Heeft u het ook wel eens meegemaakt, dat u machteloos moest toekijken bij een ongeval
omdat u simpelweg niet wist wat er moest gebeuren?? Vanaf volgend jaar hoeft dat niet
meer… EHBO Zijtaart is namelijk op zoek naar nieuwe leden.
Om lid te kunnen worden van de EHBO vereniging en de vereniging bijvoorbeeld te
kunnen helpen bij evenementen in ons prachtige Zijtaart, moet je wel in het bezit zijn van
een EHBO diploma. Als je dit nog niet bezit, is dit je kans.
Met ingang van dit seizoen starten we met het geven van een EHBO cursus op de zaterdag.
In 3 zaterdagen gaan onze kaderinstructeurs je meenemen in de wereld van de EHBO en
leren je hoe te handelen in bepaalde situaties. De reanimatie met een AED apparaat,
aanleggen van verbanden en het behandelen van brandwonden zijn voorbeelden van zaken
die worden behandeld. We hebben inmiddels voldoende aanmeldingen, zodat de cursus kan
starten. Heb je jezelf nog niet opgegeven, dan kan dit uiteraard alsnog.
De cursus wordt gegeven op: zaterdag 12 december 2020, 16 januari 2021 en 23 januari
2021. De kosten van een opleiding bedragen € 150,00. Het lesmateriaal, het examen en de
koffie/thee tijdens de pauze zijn inbegrepen. Deze kosten worden vaak door de
zorgverzekering vergoed.
Mocht u geïnteresseerd zijn in deze opleiding en nog meer informatie willen of uzelf
aanmelden voor de opleiding, dan verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact met ons op
te nemen.
We hopen u te zien op de cursus.
E-mail: EHBO-zijtaart@hotmail.com
Henry Brugmans:
06 - 125 682 40
Gerard Hooijmans:
06 - 230 308 80
EHBO Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 27 september 10.30 uur Eucharistieviering Pater Holterman
Wij gedenken: Jaargetijde Riek van de Wetering en overleden ouders:
Ouders van den Tillart- van Doorn en overl.familieleden:
Johan van den Bogaard:
Wim van Schaijk en overl.familie Kuijpers- Kuijpers
Overleden: Martina van den Hurk – Timmers in de leeftijd van 90 jaar.
Vieringen in de Kerk
Volgens de richtlijnen van het RIVM moeten we de 1,50 meter regel aanhouden en kunnen
er 70 mensen plaats nemen in onze kerk. Vooraf reserveren is niet nodig.
Tijdens de vieringen zal er gecollecteerd worden voor het
onderhoud van onze kerk.

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance 1 1 2
Huisartsenpost:
088-876.50.50
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
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BELANGETJES
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:
Kruising Shepadoodle met Labradoodle Pup, meer info: 0646373998

Te Koop
Zitmaaier merk John Deere; bladblazer benzine merk
Sthill; transportfiets(dames) merk Gazelle ca 80 jaar
oud in goede staat; tuin-beregen-installatie;
fornuisketel (koper); enkel as aanhanger (opknapper);
cirkelzaagtafel; oude bascule; oud zaaimachientje;
Karrewip; hogedrukspuit (380V) hete lucht kanon; 2
weide pompen; 2 paardenploegen(voor sieraad in de
tuin); snijselmachine; grote kruiwagen;
diverse klein gereedschap,
Voor inlichtingen Tel. 06-14888480

Glasvezel in Zijtaart
Beste inwoners van Zijtaart.
Deze week kun je nog aanmelden voor de
glasvezel. Er worden dan geen extra naaansluitkosten gerekend. Twijfel je nog blijf dan
bij je huidige abonnement en kies voor het
goedkoopste internet abonnement je krijgt dan de
glasvezelaansluitng in huis voor de laagste
aansluitkosten. Je kunt dan een jaar het
glasvezelinternet uitproberen en dan de keuze
maken van wel of niet volledig overstappen naar
glasvezel of het glasvezelinternet opzeggen. Als je
dit doet heb je in de toekomst altijd de
mogelijkheid om te kiezen uit de twee netwerken
nl. uit Glasvezel en Coax en dit voor de laagste
kosten.

Autisme café Meierijstad gaat weer van start
In februari van dit jaar was de laatste avond van het autisme
café Meierijstad. Het corona virus zorgde ervoor dat de café
avonden niet door konden gaan. Voor vele bezoekers van
het Autisme café Meierijstad was dat geen prettige tijd.
Regelmatig werd er geïnformeerd wanneer het Autisme
café Meierijstad weer open zou gaan.
Dat gaat nu gebeuren! De laatste maandag van de maand
september is het Autisme café Meierijstad weer geopend.
Vanaf 19.30 uur is iedereen met een vorm van autisme of
zijn of haar netwerk van harte uitgenodigd in Het Pieter
Brueghelhuis, Middegaal 25 in Veghel. Uiteraard houden
we ons aan de regels en afspraken die de regering van ons
verwacht.
We hopen deze avond weer veel enthousiaste bezoekers te
begroeten.
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OMWILLE VAN DE VREDE
Vrede is een ver ideaal.
We spreken erover,
we verlangen er naar.
En toch: vrede tussen mensen,
dichtbij en wereldwijd,
lijkt onbereikbaar.
Handen worden vuisten,
als we bedreigd worden.
We verdedigen ons bezit
met geweld van woorden
en gekletter van wapens.
Onze rijkdom en welvaart
laten we ons niet afnemen.
Toch is de wereld,
met alles en iedereen erop,
een geschenk.
We hebben er geen recht op.
We zijn geen eersten of laatsten,
maar gelijken.
Als we eerlijk delend leven
dan is er genoeg voor ieder.
Omwille van de vrede
mogen we zoeken naar gerechtigheid.
Niemand op de eerste plaats,
niemand met een lege maag,
maar voor ieder voldoende:
dat is de droom van Jezus.
Hij pleit voor een omgekeerde wereld:
niet meer van dijn en mijn,
maar voor iedereen genoeg
omwille van de vrede.
Wim Holterman osfs

Excursie Trekvogelpost Vlagheide IVN Veghel
Zondag 4 oktober 10.00 uur – 12.00 uur
Op een trektelpost wordt door geoefende vogelaars tijdens
de voor- en najaarstrek het aantal vogels dat overtrekt naar
het zuiden geteld. Om een indruk te
krijgen hoeveel vogels er trekken in
Europa worden op de eerste zaterdag
van oktober in heel Europa trekvogels
geteld, dit jaar al voor de 25e keer! Op
zondag 4 oktober staan op de
Vlagheide verschillende vogelaars en
telescopen om de vogeltrek te observeren. Natuurgidsen
van IVN Veghel hebben een excursie georganiseerd langs
deze trektelpost, deze start om 10.00 uur halverwege
Vlagheide, Eerde bij de IVN vlag. Tijdens deze
natuurexcursie staan vogels centraal, maar natuurlijk zullen
de gidsen ook aandacht besteden aan hetgeen men
onderweg waarneemt.
Aan het deelnemen aan deze excursie zijn geen kosten
verbonden, wel is aanmelding verplicht
(tonkarin@home.nl) i.v.m. corona maatregelen. U ontvangt
dan een bevestiging of een bericht dat het maximum aantal
aanmeldingen is bereikt.
Meer informatie www.ivn-veghel.nl

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
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KBO
AGENDA
Dinsdag 29 sept. 13.00 uur Biljartcompetitie
Dinsdag 29 sept. 13:30 uur Jeu de Boules (ook voor niet
leden)
Dinsdag 29 sept. 14:00 uur Line Dance
Woensdag 30 sept. 13.00 uur Vrij biljarten
Woensdag 30 sept. 13.30 uur Kienen
Donderdag 1 okt. 09.00 uur Wandelen (ook niet leden),
vertrek bij Dorpshuis
Donderdag 1 okt. 13.00 uur Biljartcompetitie

23 september 2020 – 30 september 2020
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Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag wedstrijden pentatlon-competitie KBO Zijtaart
d.d. 08-09-2020
Rien van Tiel - Toon Cissen
4-1
Jan de Wit - Wim Kremers
5-2
Chris van Helvoirt - Frans vd Broek
4-1
Andre Schepers - Cor van Zutphen
3-2
Jan vd Oever - Toon vd Oever
5-1
Adriaan vd Tillart - Frans van Leuken 2 - 1

Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO Zijtaart
week 37
Cor Vissers
12 18 Hans van Erp
62 108
Henri
vd
Linden
12
15
Wil.
v.d.
Berkmortel
24 17
Voor alle activiteiten geldt echter: indien U klachten
Tonn Verbruggen 25 17 Theo van Eert
36 20
heeft, blijf thuis; ook als U (of een gezinslid) in
Theo
v.d.
Laar
18
18
Wim
v.d.
Sanden
39
53
afwachting bent van een testuitslag!!
Harrie v.d. Hurk
22 28 Annem. v.d. Linden 14 17
Toon Nelissen
33 45 Ton de Rooij
18 21
Uitnodiging
Rien van Tiel
29 19 Frans v.d. Broek
20 23
Jan
v.d.
Oever
18
18
Jan
de
Wit
24 29
Algemene Ledenvergadering KBO
Cor van Zutphen
57 51 Tonnie van Uden 31 21
Adriaan
vd
Tillart
22
17 Ad v.d. Ven
33 17
De Algemene ledenvergadering gaat dan toch eindelijk
Frans
van
Leuken
41
34
Toon
Cissen
57 79
plaatsvinden, en wel op woensdag 14 oktober in het
Andre
Schepers
38
56
Toon
Verbruggen
75 65
Dorpshuis. Omdat we maximaal 50 personen per keer
Jan
van
Boxmeer
15
24
Martien
Verbruggen
65 85
kunnen ontvangen en we leden die nog werken de
Henk
v.d.
Ven
20
18
Wim
Kremers
26
22
mogelijkheid willen bieden ook aanwezig te zijn houden we
Toon
v.d.
Oever
31
41
Willy
Henst
23
20
op die dag 2 vergaderingen: de eerste start om 14:00 uur en
Martien van Eert
21 19 Chris van Helvoirt 18 15
de tweede om 19:30 uur. U moet zich voor 1 van deze
vergaderingen aanmelden. Dit kan tot en met 28 september.
Aanmelden bij voorkeur via e-mail info@kbo-zijtaart.nl of
bij een van de bestuursleden. Bij een te grote inschrijving
(meer dan 50) zal er gekeken worden naar inschrijfdatum
en wenselijkheid om in de middag of avond aanwezig te
zijn. We proberen u voor 7 oktober op de hoogte te brengen
wanneer u welkom bent. We hopen ondanks alles op een
grote opkomst. Voor de middag zijn er nog enkele plaatsen
beschikbaar en voor de avond nog ongeveer 30.
Deze vergadering staat tevens in het kader van ons 55 jarig
bestaan en zal daarom een feestelijk tintje krijgen.

De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening (met koffie en gebak);
2. Jaarverslag;
3. Financieel jaarverslag 2019;
4. Verslag kascontrole commissie;
5. Afscheid Marianne en Cor;
6. Pauze;
7. Bestuursverkiezingen. Door het wegvallen van
Cor wordt Arie voorgesteld als nieuwe
voorzitter. Anja wordt voorgesteld als nieuwe
bestuurslid in plaats van de niet herkiesbare
Marianne Kemps. Marjo Vissers stelt zich
herkiesbaar. Martin van Eert zal het
secretariaat overnemen van Marianne Kemps.
8. Arie en Anja stellen zich aan U voor;
9. Rondvraag;
10.Sluiting van de vergadering met borrel na!
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Uitslag wedstrijden pentatlon-competitie KBO Zijtaart
d.d. 15-09-2020
Toon Cissen - Theo van Eert
0-6
Hans van Erp - Toon Nelissen
1-4
Chris van Helvoirt - Cor van Zutphen 4 - 2
Andre Schepers - Willy vd Berkmortel 5 - 2
Frans van Leuken - Jan de Wit
4–0
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Wat is er mis met agressie?
Agressie is een woord waar men negatief over denkt. En
Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO Zijtaart toch hebben we allemaal een dosis agressie nodig om ons te
week 38
handhaven. Dus agressie op zich, daar is eigenlijk niet veel
Harrie v.d. Hurk
22 15 Henk v.d. Ven
30 15 mis mee. Toch grijpt men snel naar agressieregulatie, bv.
Ad v.d. Ven
33 22 Rien van Tiel
29 30 als een kind woedend uit de hoek kan komen. Het is de
Wim Kremers
26 18 Martien van Eert
21 9
vraag of dat altijd het beste is. Kinderen die zich niet leren
Frans van Rooijen 10 17 Toon v.d. Oever
31 31 handhaven kunnen opgefokte jongeren worden die om niks
Tonn Verbruggen 25 24 Jan van Boxmeer 15 11 uit hun plaat gaan. Explosief als ze zijn, timmeren ze
Ton de Rooij
18 19 Willy Henst
23 28 iedereen op de bek en snauwen ze hun ouders af. Andere
Jan de Wit
24 14 Henri vd Linden
12 10 kinderen worden gedwee en angstig en komen vaak niet uit
Henk v.d. Ven
20 14 Annem. v.d. Linden 14 7
de verf.
Wim v.d. Sanden 39 36 Cor Vissers
12 12 Vroeger wilden deze mensen vaak “niet voor een baas”
Hans van Erp
62 87 Toon Nelissen
33 37 werken omdat ze zich niet opgewassen voelden tegen een
Martien Verbruggen 64 65 Cor van Zutphen
57 59 baas en of collega’s. Zij leken geslaagd maar konden zich
Toon Cissen
57 50 Andre Schepers
38 38 alleen handhaven omdat zij wisten dat zij de baas wáren.
Toon Verbruggen 75 94 Jan v.d. Oever
18 12 Met een grote mond kon men zich handhaven.
Chris van Helvoirt 18 14 Theo v.d. Laar
18 9
Agressie moet eerder worden aangemoedigd dan afgeremd.
Willy v.d. Berkmortel 24 18 Frans van Leuken 41 18 Want wanneer agressie ondergronds gaat (wordt
Theo van Eert
36 37 Adriaan vd Tillart 22 20 onderdrukt) wordt deze pas echt gevaarlijk. Terwijl agressie
die ertoe dwingt om serieus genomen te worden, kan
worden opgelost of hanteerbaar gemaakt. We kennen
allemaal de verschrikkelijke woede als ons onrecht wordt
SPORTAGENDA
aangedaan. We houden ons in de hand, maar jáááren later
weten we nog hoe het was en worden we weer boos. Het
VOW Jeugd 29 september 2020
Avanti'31 JO19-2 VOW JO19-1
14:30u wordt niet opgeruimd. Terwijl woede die wordt gehoord en
serieus genomen vaak wegebt, of zelfs ineens als sneeuw
VOW JO17-1
vrij
VOW JO15-1
Avesteyn JO15-2
13:00u voor de zon verdwijnt. Opgeruimd staat netjes toch?
VOW JO14-1
Ollandia JO14-1G
11:30u De ene persoon wordt wel sneller boos dan de ander. Dat
Heeswijk JO12-1 VOW JO12-1G
11:30u heeft met emotionaliteit te maken. Emoties zijn een
explosief goedje. Soms wordt emotie groter door “oud
Blauw Geel'38/JUMBO JO10-5 VOW JO10-1 9:00u
Handel JO9-1
VOW JO9-1
11:15u zeer”. Deze vloeit dan samen met iets uit je verleden. Zo zie
VOW JO8-1G
Ollandia JO8-1G
10:45u je bv. bij mensen die extreme dingen hebben meegemaakt
dat ze niet tegen harde geluiden of tegen kindergehuil
VOW MO19-1
vrij
kunnen,
en daar angstig of woedend over worden. Denk aan
UDI'19/CSU MO15-1 VOW MO15-1
11:30u
mensen
met
PTSS, maar ook incestslachtoffers kunnen
VOW MO13-1
Mierlo Hout MO13-2
11:30u
extreem schrikachtig zijn.
VOW MO11-1
vrij
VOW MO9-1
Vorstenbossche Boys JO9-1 10:45u Daarom vind ik boosheid vaak ook heel gezond. Je laat niet
over je lopen. En je laat het probleem niet óverlopen. Je
Rhode Jo7-2
VOW Jo7-1
9:15u
VOW Jo7-2
SCMH JO7-1
10:30u pakt het meteen bij de kop en zegt waar het op staat.
Het actuele programma is altijd te vinden op de VOW
website, https://www.vow.nl/wedstrijdprogramma-jeugd/

VOW Senioren 26 september 2020
16:30u

VOW Veteranen

DAW

VOW Senioren 27 september 2020
14:30u
12:00u
11:00u
11:00u
9:30u
10:00u
12:00u

VOW
ELI
VOW 2
Gemert 3
VOW 3
Mariahout 4
VOW 4
Rhode/Van Stiphout Bouw 8
Schijndel/DE WIT 7 VOW s
Beerse Boys VR2
VOW VRl
Erp VR1
VOW VR2

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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Het huis met de boompjes
De verhuizing from hell…
Verhuizen is echt heel erg leuk! Vooral als je alles netjes in
Jumbomuziekfestival voor Majoretten.
lades en kasten geordend hebt staan, geen verzamelwoede
Afgelopen zondag 20 september vond het
hebt, geen bibliotheek met -voornamelijk- zware
jumbomuziekfestival voor majoretten plaats in het
kunstboeken, niet twee huishoudens en een atelier en een
Dorpshuis te Zijtaart. Alle majoretten van de Wiebert uit
opslag en een schuurinhoud van een boerderij in Frankrijk.
Uden en van Muziekvereniging St.Cecilia uit Zijtaart
“Jullie zijn zeker kunstenaars of zo? Want die hebben altijd
mochten deze dag genieten van een 3-tal workshops. Zo
heel veel spullen.”, zei een van de verhuizers. Nou, spijker
konden we helemaal uit ons dak bij de DJ workshop, wie
op de kop. Ze vonden onze dozen veel te zwaar. Alles
danst het beste als een DJ? We kregen een twirl-workshop
moest omgepakt. De voorraad verhuisdozen bij doe-het-zelf
waarbij we een nieuwe dans en nieuwe twirls leerden op
zaken in de buurt was al uitgeput, de bananendozen bij
muziek van Taylor Swift. En we gingen uit onze comfort
supermarkten idem dito. Vrienden sleepten karrenvrachten
zone bij een workshop choreografie. Een zeer gevarieerde
dozen mee van werk en nog was het niet voldoende.
dag die we gezellig met zijn allen hebben afgesloten met
De voormalige winkelruimte deed dienst als
een lunch.
opslag/doorgeefkamer. Tot deze vol stond. De schuur
kwam vol met boekendozen, de bijkeuken kwam vol met
boekendozen en gereedschap, de vestibule kon je net
doorheen, in mijn woonkamer boven stonden ineens tien
billy boekenkasten tegen elkaar en de logeerkamer werd
afgekegt met -jawel- boekendozen. Dat werd nog een
dingetje tijdens de verbouwing trouwens, maar daarover
later meer.
Ik woonde al op Seitert (zo was mij verteld). Een weekend
eerder dan de ouders. Samen met de kat en mijn inboedel.
Het huis in Eindhoven werd steeds verder ontmanteld en
de ouders moesten steeds primitiever de dag doorkomen.
Godzijdank hadden we twee koffiemachines.
Het was dan ook mijn taak om de verhuiswagen op te
Wereld Alzheimer Dag 2020
vangen en ze te vertellen waar alles heen moest tijdens het
In de week van Wereld Alzheimer Dag, 21 september,
uitladen. Dat begon lekker… “Mevrouw, is er ook een
worden door Alzheimer Nederland in het hele land
andere manier waarop we bij uw huis kunnen komen, want
activiteiten georganiseerd om de ziekte Alzheimer onder de onze wagen kan niet over dit zandpad.” Verbaasd keek ik
aandacht te brengen. Het thema van Wereld Alzheimer Dag naar buiten om te constateren dat we toch echt in het
is dit jaar “Jong en Oud”. Frisse buitenlucht en beweging is midden van het dorp een huis gekocht hadden. Aangezien
goed voor iedereen, ongeacht de leeftijd.
ik geen idee had waar ze stonden, heb ik mijn locatie
Kwiekroute in Veghel
gedeeld via whatsapp en ze verteld de kerktoren in de gaten
De afdeling Noordoost-Brabant van Alzheimer Nederland
te houden.
organiseert op donderdag 24 september samen met de
Het lumineuze idee om alles vast op de juiste plek te zetten
Wandelgroep Blijf Actief een wandeling langs de
was als sneeuw voor de zon verdwenen. Het moest zo snel
Kwiekroute in Veghel. Ouderen en jongeren van elke
mogelijk naar binnen, want ze moesten nog een keer en een
leeftijd zijn van harte welkom om mee te lopen. De
weekend daarna nog een keer of twee. Waar het hoorde en
Kwiekroute is een beweegroute door het centrum van
Veghel en gaat gedeeltelijk door het Julianapark. Tijdens de waar het stond, kon deze jongens weinig schelen. Een deel
werd naar binnen gedragen, een deel werd door het raam
route worden onder deskundige begeleiding van
getild en op de eerste verdieping gezet en een deel werd
fysiotherapeut Gonny van Zutven allerlei eenvoudige
versjouwd naar de schuur. “Zoek het maar uit, ooit.” Leek
oefeningen gedaan, waarbij gebruik gemaakt wordt van
bestaand straatmeubilair, zoals lantaarnpalen en zitbanken. de boodschap.
Kamperen in eigen huis. In de keuken lagen twee
De route is uitgezet met pijlen en de oefeningen worden
aangegeven met eenvoudig te begrijpen, op een stoeptegel
matrassen, twee pannen waren uit een doos gevist. Twee
aangebrachte pictogrammen. De Kwiekroute in Veghel is
koffiemachines stonden in ieder geval op hun plek. De
1.150 meter lang en omvat 16 oefeningen.
planten stonden in bubbeltjesplastic buiten en de
De deelnemers verzamelen op donderdagmiddag 24
hondenbakken stonden naast de koelkast. Ondertussen
september om 13.30 uur bij de bibliotheek in Veghel, waar hadden we in de keuken wel een tuintafel en wat
normaal ook het vertrek en eindpunt van de route is.
klapstoelen. Dit werd het zenuwcentrum van het huis. Hier
Uiteraard wordt tijdens de wandeling rekening gehouden
is ook de befaamde lijst ontstaan, waar ik eerder al over
met het coronavirus en wordt de onderlinge afstand van 1,5 sprak. Het was de enige leefbare ruimte in het grootste huis
meter strikt in acht genomen. Heb je zin om mee te
dat we ooit hadden.
wandelen? Sluit dan aan en loop gezellig mee. De deelname
is gratis, evenals een consumptie na afloop. Vooraf
Chris Houtzager
aanmelden is niet nodig.
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Terugblik World Cleanup Day Zijtaart 2020
Ziet u het ook? Zijtaart ligt er na afgelopen zaterdag weer
wat schoner bij ... Onder een lekker nazomer-zonnetje
kwamen afgelopen zaterdag zo’n vijfentwintig opruimers
samen bij Eethuis de Reiger. Daar werd de kaart van
Zijtaart verdeeld onder de opruimers, waarna iedereen in
groepjes op pad ging om zwerfafval te verzamelen in
Zijtaart en het buitengebied. Er is behoorlijk wat afval
verzameld, afvalzak na afvalzak werd afgevoerd naar het
dorpshuis. Na afloop voerde de gemeente al het zwerfafval
weer af. De middag werd afgesloten op het terras van Cafézaal Kleijngeld.

pagina 7

partner zijn verloren kunnen steun gebruiken in deze
periode.
Wie rouwt, doet dat op z’n eigen manier en in z’n eigen
tempo. Maar iedereen heeft te maken met verdriet en pijn.
In tien ontmoetingen staan zulke gevoelens centraal:
afscheid (kunnen) nemen, emoties, reacties van de
omgeving, lichamelijke klachten en persoonlijke
ervaringen. De herkenning, erkenning en steun die juist
lotgenoten elkaar kunnen geven, helpen stap voor stap de
weg vooruit te vinden.
Aanmelden door inwoners van Gemeente Uden kan via de
Toegang Wegwijzer Uden: (0413) 28 19 11 /
www.uden.nl.
Aanmelden door inwoners van Veghel/Meierijstad/
Boekel/Landerd kan via Toegang ONS welzijn: (088) 374
25 25 / toegang@ons-welzijn.nl / www.ons-welzijn.nl.
ONS welzijn is er voor iedereen met een vraag op het
gebied van meedoen, opvoeden en opgroeien, wonen,
financiën of zorg die deze niet alleen kan beantwoorden.
Ook zijn we er voor mensen die hun talent willen
ontdekken en inzetten voor hun omgeving. ONS welzijn
werkt in de gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Oss,
Uden en Meierijstad.

Herinneringsboek ‘Bouw en sloop
Ziekenhuis Bernhoven, het vroegere Sint
Joseph-ziekenhuis’ van Adriaan van der Linden is volledig
in kleur. Op de 120 pagina’s staan honderden foto’s en het
boek heeft een harde kaft.

Het boek kost € 12,50 en is te koop
bij Zijtaarts Belang Corsica 10 A
Zijtaart.

Supporters van de World Cleanup Day Zijtaart 2020:
Eethuis de Reiger en Cafézaal Kleijngeld, hartelijk dank
voor jullie support.
Opruimers van de World Cleanup Day Zijtaart 2020,
hartelijk dank voor jullie inzet!
Samen voor een schoner Zijtaart!
Graag tot volgend jaar.
Evenementen Groep Zijtaart

Lotgenotengroepen Rouw en Verlies
bij ONS welzijn
In november starten er weer lotgenotengroepen voor
volwassenen die hun partner zijn verloren. Op
donderdagochtend in Oss en op donderdagmiddag in
Uden/Veghel.
Enige tijd na het overlijden van een partner is het voor
veel mensen helpend om deel te nemen aan een
lotgenotengroep. Hoe ga je om met het ingrijpende
verlies van een partner? Een gebeurtenis die je het
gevoel kan geven dat niets er meer toe doet. Toch moet
of wil je verder met je leven. Veel mensen die hun

Je kunt het boek ook
Adriaan met zijn boek op de plek
telefonisch bestellen
waar ziekenhuis Bernhoven tot
(0413) 350564 of via
vorig jaar stond.
het email adres
dorpsnieuws@zijtaartsbelang.nl het boek wordt
dan bij U bezorgd .
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Tweede editie documentairefestival
Beholders: wat zie jij?
Van 7 t/m 11 oktober vindt de tweede editie van
Beholders; documentary dialogues plaats. Een
internationaal documentairefestival met zo’n 50
voorstellingen door heel Meierijstad. Ook in Zijtaart
kun je van Beholders genieten. Op donderdagavond 8
oktober om 20.00 uur wordt in café-zaal Kleijngeld de
documentaire Granny Project vertoond.
Beholders biedt een combinatie van een waardevolle
documentaire en een goed gesprek na afloop van de
film. Hierbij is de filmmaker, regisseur, hoofdpersoon
of een deskundige te gast. Daarmee staat Beholders
voor een interessante avond (of middag) met veel
diepgang. Ervaar de werkelijkheid van anderen en
word je bewust van je eigen realiteit. Besef dat we
allemaal ‘beholders’ zijn, maar dat we allemaal wat
anders zien. Wat zie jij?
Granny Project
Net zoals vorig jaar, heeft de organisatie ook voor
deze tweede editie van Beholders een sterk programma
neergezet. De Noordkade in Veghel is het kloppend
hart van het festival, waar iedere dag in meerdere
zalen een veelzijdig aanbod aan voorstellingen te zien
is. Bij Kleijngeld wordt op donderdagavond 8 oktober
om 20.00 uur Granny Project vertoond. In deze
documentaire gaan drie jonge mannen met hun oma’s
op zoek naar hun historische en persoonlijke
nalatenschap. Granny Project werd vorig jaar al
vertoond tijdens Beholders. Door de grote
belangstelling en vele enthousiaste reacties destijds, is
besloten deze documentaire dit jaar weer naar
Meierijstad te halen.
Thuis in Zijtaart
Ook café-zaal Kleijngeld speelde vorig jaar al een
bijzondere rol tijdens Beholders. De Amsterdamse
documentairemaker Lidija Zelovic (geboren in
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Sarajevo) was er vorig jaar te gast, omdat haar film
My Own Private War hier draaide. Zij voelde zich
direct thuis in Zijtaart, onder andere door (zoals ze
schrijft in haar column) ‘de spontane manier waarop
deze mensen elkaar en mij benaderden en de
openhartigheid in hun lichaamstaal’. Haar volledige
column is te lezen op beholders.nl.

Met alle maatregelen die de organisatie genomen
heeft, kan het festival veilig en volgens de richtlijnen
van het RIVM doorgaan. Meer weten? Kijk op
www.beholders.nl of haal de festivalkrant, onder
andere te vinden op alle deelnemende locaties en in de
bibliotheek.

