Vakantiesluiting Zijtaartse bieb
De bibliotheek in Het Klooster is tijdens de zomervakantie vanaf dinsdag 26
juli gesloten. We gaan weer open op dinsdagmiddag 6 september.
U kunt door het jaar heen met de computer alle boeken uit de uitgebreide collectie
van de Noordoost Brabantse Bibliotheken kosteloos reserveren en u kunt deze
boeken na een mailtje van de bibliotheek ophalen. Deze service blijft ook in de
vakantie mogelijk; u moet dan aangeven dat u de gereserveerde boeken in de
bieb in Veghel ophaalt.
In de vakantietijd is de Veghelse bibliotheek open op:
maandag t/m vrijdag van 10.00 – 17.00 uur;
zaterdag van 10.00 – 16.00 uur;
zondag
gesloten.
Prettige vakantie en tot ziens op de eerste dinsdag in september.
Sjaan, Thea, Mieke en Annelies
Vrijwilligers van de bibliotheek in Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Voor het bijwonen van deze vieringen graag aanmelden bij
Christien van Helvoirt tel.nr. 0413-365861 of per mail.
Zondag: 1 augustus 10.30 uur Eucharistieviering Pater Holterman
Wij gedenken: Overl.ouders J. van Lankvelt- van der Linden en kinderen

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
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
Peuterspeelzaal 't Pompeltje 0413-72 68 24
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BELANGETJES
Het ijzerboerke gaat met
vakantie van 8 t/m 22
augustus (week 32 en 33).

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

't Zutje wenst u
een fijne vakantie.

Gezocht
Hallo ,ik ben opzoek naar een opslag plaats voor een
rvs silo. Hij heeft een diameter van 4,5 mtr en is 5,2
mtr hoog.
Graag zou ik ook de mogelijkheid hebben om aan de
silo te werken.
Een onkosten vergoeding is uiteraard bespreekbaar.
Vr gr Mike Verweij mob nr 0620406097

Bericht van de redactie
op 11 augustus 2021 ( week 32) en op 25
augustus 2021 (week 34) komt er vanwege de
vakantie geen editie van Zijtaarts Belang uit
Gelieve hier rekening mee te houden bij het
aanleveren van kopij.

NIEUWS VAN DE DORPSRAAD
Duofiets
Net zoals in voorgaande jaren gaat de fietsenwinkel
Zijtaart even op vakantie maar blijft de duofiets ook
tijdens de vakantie beschikbaar.
Tot en met donderdag 5 augustus zal de duofiets nog
staan bij fietsenwinkel Zijtaart.
Vanaf vrijdag 6augustus tot en met maandag 23
augustus zal de duofiets geplaatst worden bij Jan van
Nunen Zondveldstraat 1a.
Jan is mobiel bereikbaar op 06-23628823. Vanaf
dinsdag 24 augustus zal de duofiets weer staan op de
vertrouwde plek bij fietsenwinkel Zijtaart

OPENINGSTIJDEN DORPSHUIS
t.b.v. GEBRUIK GELDAUTOMAAT
Onderstaand overzicht geeft aan wanneer in de
komende vakantieperiode van maandag 26 juli tot
en met vrijdag 3 september het dorpshuis geopend
is voor het gebruik van de geldautomaat.
-in week 30 (van 26 juli t/m 30 juli):
elke ochtend en dinsdagmiddag en
donderdagmiddag tot 17:00 uur;
-in de weken 31,32, 33 en 34:
alleen op dinsdagmiddag en donderdagmiddag
van 13:00 uur tot 17:00 uur;
-in week 35 (van 30 aug. t/m 3 sept.):
elke ochtend en dinsdagmiddag en
donderdagmiddag tot 17:00 uur.
.
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KBO
Activiteiten week 31:
● Maandag fietsen. Verzamelen bij de
kerk. Vertrek 13.30 uur;
● Op dinsdag- en donderdagmiddag op
vriendschappelijke basis biljarten aan
de hand van tijdsschema wat u ontvangt na aanmelding
bij biljartcommissie. Tijdens deze vakantie ook voor
niet leden;
● Dinsdagmiddag wordt er Jeu de Boules gespeeld (ook
voor niet KBO-leden);
● Donderdagmorgen 9.00 uur wandelen (ook voor niet
leden);
● Donderdag 5 augustus 13.30 uur in het Dorpshuis:
Workshop Bloemschikken (indien U zich hiervoor
hebt aangemeld);
● Ook kan er gezellig gekaart worden (aan een dubbele
tafel vanwege de 1,5m regel) of gewoon een bakkie of
borreltje genuttigd worden. Dit alles tijdens de
vakantie speciaal ook voor niet leden van de KBO!
De besmettingen zijn helaas nog steeds hoog! Let op:
Houdt nog steeds de 1,5m regel in acht. Was en
ontsmet uw handen regelmatig!

VIJF BRODEN EN TWEE VISSEN
De jongen met vijf broden en twee vissen
is onsterfelijk geworden.
Hij had ze bij zich, gewoon voor zichzelf,
genoeg voor even, te weinig voor vijfduizend..
Zijn brood en vis vormen de aanzet
voor een geweldig wonder:
het wonder van het delen met elkaar.
Daardoor wordt een tipje van de sluier opgelicht
van het koninkrijk van God.
Even wordt er iets zichtbaar
van de wereld zoals door God bedoeld.
Daarvoor zijn vijf broden en twee vissen voldoende.
Want waar leven wordt gedeeld,
daar ontstaat er overvloed;
daar veranderen de dimensies van het leven.
Een beetje hartelijkheid,
een ogenblik tijd voor een ander:
ze geven een voldane kleur aan het leven.
Een bezoekje of een telefoontje:
ze kunnen nieuw perspectief geven.
Het wonder ligt niet
in het groots en meeslepend leven,
maar in het in alle eenvoud delen.
Het delen van vijf broden en twee vissen
was voldoende om Jezus aan te wijzen
als een profeet van God.
De Blijde Boodschap komt aan het licht
waar mensen het wonder van het delen
opnieuw waar maken, hier en nu.
Delen van onze onderlinge verbondenheid

schept ruimte en volop leven.
Dat is de levensles, die we door Jezus krijgen
van een jongen met gewoon maar
vijf broden en twee vissen.
Wim Holterman osfs
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VAKANTIE-ACTIVITEITENPROGRAMMA
VOOR JONG EN OUD IN MEIERIJSTAD
Vanaf volgende week start
het
zomervakantieprogramma
dat in samenwerking met
Jongerencentrum de Kluis,
Interpunctie
jongerencentrum Bizzi en
jongerencentrum HONK
Opvoeden zonder altijd alles te zien
1234, Bibliotheken, Welzijn de Meierij en ONS Welzijn en
Opvoeden is niet alles altijd willen zien. Ik bedoel: als je
gemeente Meierijstad is opgesteld voor jong en oud in
óveral op gaat letten dan kun je blijven mopperen. Kinderen Meierijstad. Het is een zomerprogramma voor jong en oud!
ruimen hun spullen niet op, zitten nutteloze spelletjes te
Diverse activiteiten
doen op de gsm, maken ruzie om niks, gebruiken woorden De activiteiten worden vanaf 29 juli tot en met 3 september
die je niet wilt horen, laten deuren open staan, laten lampen georganiseerd in Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode. Het
branden enz. Als je overal op ingaat wordt de sfeer
zijn uiteenlopende activiteiten, zoals een picknick met
verziekt.
hutten bouwen, lasergamen, Bumping Ball, sport en spel,
Choose your battles, maar kíes ze dan ook
waterpistolengevecht, pubquiz, klimparcours, slotentocht,
Men wordt moe van het politieagent spelen, steeds te
nerven, watervoetbal etc. Voor de jongste kinderen worden
moeten mopperen, waardoor veel mensen het uiteindelijk
er o.a. activiteiten door de bibliotheek georganiseerd. De
opgeven en alles maar laten gaan. Deze ouders maken geen boekenfiets komt langs op verschillende locaties met lees
keuze om ergens wel of niet een punt van te maken. Dan
en knutselplezier en ook een prentenboek als cadeau. De
ontstaat chaos. Totdat de bom barst en ouders boos worden. kinderen kunnen voor het slapen gaan – zelfs in pyjama –
Handhaven
naar het zomeravondverhaal komen luisteren.
Handhaven van regels is een van de moeilijkste dingen.
Gratis
Zonder handhaving houdt niemand zich aan de regels. Een Nagenoeg alle activiteiten zijn gratis (behalve watervoetbal
te strenge handhaving leidt tot angst of groeiend verzet.
in het zwembad). Voor een aantal activiteiten is het
Kleinere kinderen worden angstig, naarmate ze ouder
belangrijk dat men zich aanmeldt. Dit geldt voor
worden groeit de weerstand.
lasergamen, Bumping Ball, nerven en watervoetbal. Voor
Soepelheid
de activiteiten zoals lasergamen, watervoetbal en Bumping
Enige soepelheid is belangrijk, en daarvoor is het nodig om
niet altijd alles te willen zien. Doen alsof je iets niet
gezien/niet gehoord hebt en dus niet reageren, maar een
keuze maken voor dingen die echt niet kunnen en die
duidelijk aan de kaak stellen. Consequent handhaven wat
echt niet mag.
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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Ball geldt een aantal personen per team van 3 tot 5
personen.
Impact Corona
Coby van der Pas, wethouder sport en onderwijs: “Corona
heeft ook voor onze kinderen en jongeren in Meierijstad
grote impact gehad. En nog! Onderwijs langere tijd vanuit
thuis, minder kunnen sporten en bewegen, schoolvrienden
en vriendinnen moeten missen. Met dit uitnodigende
zomerprogramma willen we hen een leuke, ontspannen en
tegelijk soms ook leerzame tijd bezorgen, waarin ze heerlijk
kunnen genieten.” Menno Roozendaal, wethouder Jeugd:
“Ik zou graag de jeugd veel ontspanning willen toewensen
deze zomer.” Van der Pas en Roozendaal stellen trots te
zijn op de inzet van buurtsportcoaches, Bibliotheek,
Welzijns- en jongerenwerk om dit zomerprogramma voor
elkaar te krijgen. Een mooie samenwerking die met tal van
activiteiten in Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode
bijdraagt aan het welzijn en welbevinden van de jeugd, in
Meierijstad!
Website
De planning met data en tijden en mogelijkheden van
aanmelden van de activiteiten staat op de website
www.meierijstad.nl/zomerprogramma. De planning is wel
onder voorbehoud i.v.m. het weer.

Dena Lammers Brabants kampioen
dressuur klasse L1
De afgelopen weken werden in
Schijndel, verdeeld over 3
weekenden, de Brabantse
kampioenschappen verreden. Vorig
weekend werd door verschillende
ponyruiters uit Zijtaart gestreden om de dressuurmedailles,
maar bovenal waren het leuke dagen met mooi weer en veel
support en gezelligheid onderling. Het terrein in Schijndel
leende zich perfect voor dit kampioenschap en alles was
weer netjes georganiseerd. De wedstrijd werd verreden op
een eb&vloed zandbodem en er was een mooi verhoogd
terras waar je goed uitzicht had op de verschillende ringen.
Wel moesten veel pony’s even wennen aan de flapperende
parasols bij het losrijden, maar in de ringen was daar al snel
geen aandacht meer voor en werden er hele mooie
dressuurproeven neergezet!
Dena Lammers reed met haar pony Handsome King zelfs
zo goed dat ze uiteindelijk de titel Brabants kampioen op
haar naam mocht schrijven

in de klasse DE-L1. In diezelfde klasse wist ook Milou
Kemper in de prijzen te rijden en won met haar pony Naza
de 7e prijs. Robin van Vugt reed een knappe proef met haar
pony Sjors in de klasse DE-M1 en kon heel trots met een
zilveren medaille naar huis. Met haar pony Gaby won ze de
5e prijs in dezelfde klasse. Lisa van de Bemt en Robin van
de Hoogen kregen ook mooie punten en konden tevreden
naar huis.
Milou Kemper, Dena Lammers en Robin van Vugt mogen
nog even verder oefenen, want zij mogen naar de
Nederlandse kampioenschappen op 21 augustus in Ermelo!
Wij wensen ze alvast heel veel succes!!

Skipov en SKOSO fuseren per 1 januari
2022 en gaan Verdi heten.
Skipov en SKOSO zijn organisaties met scholen voor
primair onderwijs in Meierijstad. Skipov omvat 13 scholen
(ruim 2200 leerlingen) in de kernen Veghel, Mariaheide,
Erp, Boerdonk, Zijtaart, Keldonk en Eerde. Aan Skipov is
SPV verbonden met 12 peuterspeelzalen. SKOSO heeft 7
scholen (ruim 1250 leerlingen), in de kernen SintOedenrode, Olland, Boskant en Nijnsel.
Sinds Veghel en Sint-Oedenrode zijn opgegaan in de
gemeente Meierijstad, komen Skipov en SKOSO elkaar
steeds vaker tegen op allerlei terreinen: in het
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (30.06), in
gemeentelijk overleg en bij de ontwikkeling van
onderwijskundige projecten.
In het afgelopen jaar hebben de bestuurders van Skipov en
SKOSO met hun stakeholders de mogelijkheden van een
besturenfusie onderzocht. De resultaten van dat onderzoek
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hebben geleid tot de
conclusie dat beide
organisaties elkaar willen
versterken: bij de
ontwikkeling en innovatie
van het onderwijs, de
versterking van de
professionele cultuur en
het werkgeverschap en de
vermindering van de
financiële kwetsbaarheid.
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MO13-1 ontvangt Ad van der Heijden Trofee

De naam Verdi is een
samensmelting van
“verbonden in diversiteit”.
De nieuwe organisatie
heeft een breed palet van
20 scholen die een sterke
verbinding hebben en
elkaar daardoor versterken.
De leerlingen zijn
verbonden met elkaar in al
hun diversiteit in talenten en achtergronden.
In meerdere talen staat Verdi voor “groen”, wat verwijst
naar de start van nieuw leven en naar duurzaamheid, een
belangrijke pijler voor de nieuwe organisatie.
Paul Meessen, de directeur-bestuurder van SKOSO, zal
worden benoemd tot bestuurder van de nieuwe organisatie.
Berry Tomas, voorzitter Raad van Bestuur van Skipov, gaat
op 31 december 2021 zijn actieve onderwijsloopbaan
beëindigen.
Het bestuurskantoor van Verdi zal, in elk geval tot eind
2023, worden gevestigd in het huidige kantoor van Skipov
(Stadhuisplein 98 in Veghel).
Voor meer informatie:
Paul Meessen, directeur-bestuurder SKOSO
pmeessen@skoso.nl
0413-420706

Afgelopen zaterdag, 24 juli, is MO13-1 op hun eigen
seizoensafsluiting in het zonnetje gezet door Familie Van
der Heijden met de Ad van der Heijden Trofee. MO13-1 is
hiermee Team van het jaar geworden van het seizoen 20202021. Op de foto dragen zij hun nieuwe inloopshirts die
verzorgd zijn door hun vaste shirtsponsor In Hout Houten
Vloeren.
De speelsters en het kader zijn geprezen om hun inzet, hun
betrokkenheid en teamplay. Ze staan altijd klaar voor een
ander team wanneer daar tekorten zijn en wanneer er geen
wedstrijden gespeeld kunnen worden, zijn ze toch allemaal
op zaterdag voor een training op het sportpark te vinden.
Het is een hele hechte groep en wanneer iemand het
moeilijk heeft, gaan de meiden er als een ‘kudde olifanten’
omheen staan om hun teamgenoot een peptalk te geven. Ze
gaan respectvol met elkaar, hun begeleiding, de
tegenstander en de scheidsrechter om en hebben het soms
ook wel eens iets TE gezellig. Ook dat hoort bij een
teamsport. Al met een al een team om als VOW trots op te
zijn. Namens het bestuur van harte gefeliciteerd met
deze mooie bekroning.

