Beste inwoner(s) van Zijtaart,
Heb je altijd al eens een dartpijltje willen gooien! Geef je dan op als lid van
Dartclub Kleijngeld Zijtaart. De dartsclub heeft competities in 501 en tactics. Het
nieuwe seizoen begint op donderdag 16 september. Speeldagen zijn altijd op
donderdag in het café bij Kleijngeld. Opgeven kan tot donderdag 26 augustus door
een mailtje te sturen aan: dartclubzijtaart@hotmail.com of geef je op in het café.
Inschrijven kan vanaf 16 jaar.
Tot ziens,
Dartclub Kleijngeld Zijtaart

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.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Voor het bijwonen van deze vieringen graag aanmelden bij
Christien van Helvoirt tel.nr. 0413-365861 of per mail.

Zondag: 8 augustus 10.30 uur Eucharistieviering Pater Holterman
Wij gedenken: Jan Oppers (vanwege verjaardag): Jan Vervoort: Jaargetijde Christ
Rooijakkers: Frits en Sien van Nunen- van Schaijk en overleden familieleden

Zondag: 15 augustus Maria-Ten-Hemelopneming 10.30 uur
Eucharistieviering Pater Holterman
Wij gedenken: Annie Gibbels – Pepers
Overleden: Joop de Bie, in de leeftijd van 73 jaar

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
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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

Bericht van de redactie
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Het ijzerboerke gaat met
vakantie van 8 t/m 22
augustus (week 32 en 33).
't Zutje wenst u
een fijne vakantie.

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

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.

OPENINGSTIJDEN DORPSHUIS
U kunt door het jaar heen met de computer alle boeken uit
de uitgebreide collectie van de Noordoost Brabantse
t.b.v. GEBRUIK GELDAUTOMAAT
Bibliotheken kosteloos reserveren en u kunt deze boeken na
een mailtje van de bibliotheek ophalen. Deze service blijft
Onderstaand overzicht geeft aan wanneer in de
ook in de vakantie mogelijk; u moet dan aangeven dat u
komende vakantieperiode van maandag 26 juli tot
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

Gevonden voorwerpen: gevonden voorwerpen
kunnen worden ingeleverd bij het Dorpshuis.
Aanmelden van gevonden (of verloren) voorwerpen
kan via een email naar
dorpsnieuws@zijtaartsbelang.nl.

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 32 (9-15 augustus):
● Maandag fietsen. Verzamelen bij de kerk.
Vertrek 13.30u.
● 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 09.00u wandelen (ook voor niet
leden)
● Donderdagmiddag 12 augustus om 13.30u KIENEN
ook voor niet leden!
● 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!
●

Activiteiten week 33 (16-22 augustus):
● Maandag fietsen. Verzamelen bij de kerk. Vertrek
13.30u.
● 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 09.00u wandelen (ook
voor niet leden)
● Donderdag 19 augustus 13.30u 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
te hoog. Let op: houdt nog steeds de
1,5m regel in acht.
Was en ontsmet Uw handen
regelmatig.
De Deltavariant kan ook overgebracht
worden door gevaccineerden.

Patatterij gesloten weekend:
vrijdag 13 t/m zondag 15 Augustus.
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EEN VOLK IN DE WOESTIJN
Ons leven lijkt soms een woestijn:
alles is doods; je voelt je verlaten
door God en iedereen.
Je kunt niet voor- of achteruit.
Je verlangen gaat uit naar oude zekerheden;
het nieuwe, onbekende, is alleen maar
bedreigend.
Je wilt wel vluchten,
maar telkens kom je terug bij jezelf.
Was ik maar.... Had ik maar...:
je komt er niet uit. Daarvoor is de woestijn
te groot en te uitgestrekt.
Elke weg lijkt doodlopend.
Eigenlijk is er maar een uitweg:
de weg van mens naar mens.
Midden in onze levenswoestijn
hebben we elkaar broodnodig.
We mogen voor elkaar ‘manna’ zijn:
brood uit de hemel.
Verwonderd mogen we elkaar aankijken:
“Wat is dat?” “Wie ben jij voor mij”.
Alleen op weg zijn in de woestijn,
dat is dodelijk, niet om uit te houden.
Je kunt er alleen maar samen uitkomen,
als een volk van bondgenoten.
Samen richting zoeken is
samen een uitweg vinden.
Zo op weg gaan in de woestijn
is bevrijdend, geeft nieuw leven.
We vinden dan God in elkaars ogen.
Want Hij trekt met ons mee
als brood voor onderweg,
als voedsel om het leven te bewaren.
Zo is Hij met ons lot begaan.
In de woestijn van ons leven
is Hij ieder van ons het meest nabij.
Wim Holterman osfs

Het VerhAal gaat NIET door!
Lang heeft de organisatie van Het VerhAal goede moed
gehouden. We hebben een prachtige route uitgezet over 10
kilometer langs rivier de Aa tussen Heeswijk-Dinther en
Veghel. Een mooi programma met lokale en regionale
namen, aangevuld met bijzondere blikvangers als Alex
Roeka, Caramba, Peter Faber, Stella Bergsma en Amara
van der Elst. Maar… de vierde editie van Festival Het
VerhAal op zondag 29 augustus 2021 gaat niet door.
Door de oplopende coronacijfers zijn de maatregelen in de
afgelopen weken aanzienlijk aangescherpt. Deze
aanscherping zorgt ervoor dat festival Het VerhAal het
karakter verliest. Het hart is er dan uit. Het VerhAal is
geen geplaceerd festival voor de ‘happy few’ met

toegangskaarten, registratie, mensen tellen en ‘wie het eerst
komt, het eerst maalt’. Het VerhAal is voor iedereen,
laagdrempelig, toegankelijk en vrij in de open ruimte.
Daarom hebben we met pijn in het hart besloten het gratis
festival dit jaar niet door te laten gaan. Het is een
teleurstelling voor het publiek, de artiesten en de vele
vrijwilligers die er de afgelopen maanden hard aan hebben
gewerkt. Maar we hebben begrip voor het standpunt van de
regelgevers. We hopen en vertrouwen op betere tijden om
ons VerhAal weer neer te zetten, zoals we dat hebben
bedoeld. Vrij, open en verbindend.
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Biljarttoernooi KBO Zijtaart

Hoewel we nog niet geheel verlost zijn van alle maatregelen rondom de coronapandemie wordt het toch weer tijd om
de blik vooruit te richten op het nieuwe seizoen. Een van de eerste activiteiten die dan op de rol staan is het
organiseren van het ondertussen traditioneel geworden KBO Biljarttoernooi. Deelname aan dit toernooi, dat voor de
7e keer gehouden zal worden, staat open voor alle leden van KBO Zijtaart, zowel mannen als vrouwen. Het
inschrijfgeld voor deelname zal € 4,00 bedragen, te voldoen bij aanmelding. De wedstrijden zullen gespeeld worden
op de biljarts in ons dorpshuis Het Klooster.
Elke deelnemer speelt minimaal 3 partijen in poulevorm en de nummers 1 en 2 zullen doorgaan naar de volgende
ronde. De partijen gaan over 25 beurten en het aantal te maken caramboles is gebaseerd op het (veelal bekende)
persoonlijke gemiddelde van de deelnemende speler/speelster.
Startdatum zal zijn maandag 30 augustus en de finaleavond zal plaatsvinden op woensdag 8 september. Dan zal
bekend zijn wie Harrie van de Rijt gaat opvolgen als kampioen 2021 van de KBO.
De speelmomenten/-tijden in de voorronden zijn als volgt : maandag 30 aug., woensdag 1 sept. en donderdag 2 sept.
in de middag (13.00-17.00) en in de avond (19.00 - 22.30 uur). Voorkeur om in de middag of avond te spelen is aan
te geven op het aanmeldformulier, alsook eventuele data van verhindering. Op maandag 6 september zullen de achtste
finales plaatsvinden (19.00 - 22.30 uur) en op woensdag 8 september zullen in de middag de kwart finales gespeeld
worden en vanaf 19.00 uur de halve finales en de finale. Uiteraard kan het speelschema nog worden aangepast, want
het aantal deelnemers is bepalend voor het aantal benodigde speelmomenten.
Vrij biljarten zal daardoor op woensdag 1 sept. en woensdag 8 sept. niet mogelijk zijn.
Om een en ander op de juiste wijze te kunnen voorbereiden, zal de inschrijvingstermijn sluiten op zaterdag 21
augustus. Hierna zal elke deelnemer tijdig een speelschema toegestuurd krijgen om zich goed voor te kunnen
bereiden op zijn/haar partijen.
Let wel : om organisatorische en sportieve redenen dient een deelnemer gedurende de tijd van het toernooi
beschikbaar te zijn en bijv. niet de 2e week op vakantie of anderszins verhinderd te zijn !
Aanmelden kan door onderstaand strookje in te vullen en in te leveren bij een van de volgende personen : Toon van
den Oever, Past. Clercxstraat 97 of Toon Cissen, Hoolstraat 1-a.
Vergeet niet bij aanmelding het inschrijfgeld te voldoen!
Namens de wedstrijdleiding,
Toon van den Oever, Toon Cissen
……………………………………………………………..

Aanmeldformulier:
Naam:

……………………………………..

Adres:

……….........………………….........

Telefoon:

……………………………………..

E-mailadres:……………………………………..
Wil/kan spelen op de volgende tijden:
(aankruisen wat van toepassing is)

O overdag 13.00 - 17.00 uur
O avond 19.00 - 22.30 uur
O kan allebei
Eventuele data/tijden van verhindering (alleen 1e week):

……………………………………………………
Inschrijfgeld ad € 4,00 te voldoen bij opgave.
Let op: inleveren uiterlijk zaterdag 21 augustus.
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Mijn zoon heeft het lastig bij zijn vader en diens
vriendin
Ze vertelde dat ze het fijn had met haar zoon van 17 jaar.
De helft van de tijd was haar zoon bij vader en zijn
samengesteld gezin. Het gezin van vader wilde dat hij
volwaardig onderdeel werd van het nieuwe gezin, dwongen
dit af met bepaalde regels. Zo was er dagelijks contact in
hun familie-app en ook als hij bij moeder was werd van
hem verwacht daarop steeds te reageren. Dat vond hij
lastig. Er waren nog meer ergernissen bij het gezin, die te
maken leken te hebben met het feit dat zoon zich
gedwongen voelde om contact te maken en zich geen
houding wist te geven.
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Positief of negatief inkleuren
Deze vader deed in elk geval zijn best om zijn zoon te
betrekken in het geheel. Er zijn ook vaders die het loslaten,
en geen energie meer steken in hun kind. Dít is veel
positiever, ook al is de uitwerking matig. Moeder en zoon
zagen het negatief (straf). Min of meer was dat ook zo
bedoeld, maar het was daarnáást bedoeld als een manier
om hem te betrekken, vader streefde naar een fijn contact
met zijn zoon. Positief bedoeld dus!
Disciplineren met straf
Dit werkt vaak nog wel met jongere kinderen, maar meestal
is het beter om te belonen. Vaak weet men geen betere
mogelijkheid dan straffen. Maar als je te zwaar straft (zeker
bij een jongen van 17 jaar), loop je ook het risico dat hij op
den duur helemaal niet meer komt. Dat wil niemand toch?
Aankaarten
De manier waarop je dit bij vader aankaart, welke woorden
je gebruikt, hoe je de situatie “labelt”, maakt veel uit in de
reactie die je mogelijk krijgt. Ik heb daar tips over gegeven
en daarna heb ik met moeder d.m.v. een kort rollenspel
geoefend om het gesprek aan te gaan, waarna zij contact
opnam met haar ex-partner om een en ander te bespreken.

Maatregel vader
Vader had de scooter van zoonlief ingenomen en hem een
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
fiets gegeven om naar school te kunnen. Zoon moest binnen Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
een bepaalde tijd aan een aantal voorwaarden voldoen, dan tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
zou hij de scooter terugkrijgen. Moeder wilde vader hierop
aanspreken want zij vond deze maatregel te zwaar, tegelijk
vond ze het ook moeilijk om zich te bemoeien met
huisregels van vaders gezin. Maar ze kon haar zoon niet in
de steek laten.

