NIEUWE DATA: Opleiding EHBO in 3 zaterdagen!
Door de maatregelen rondom Covid-19 hebben we de vorige cursus helaas niet kunnen
afronden. Omdat we in Zijtaart diverse EHBO’ers nodig hebben, willen we toch een nieuwe
poging wagen…
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 een EHBO cursus op de zaterdag.
In 3 zaterdagen gaan onze kaderinstructeurs je meenemen in de wereld van de EHBO en
leren zij je hoe te handelen in bepaalde situaties. 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 zeker kan starten.
Heb je jezelf nog niet opgegeven, dan kan dit uiteraard alsnog.
Op zaterdag 18 september, 2 oktober en 9 oktober 2021 wordt de cursus gegeven.
De kosten van een opleiding bedragen € 150,00, waarbij 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: geef je z.s.m. op!
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: 22 augustus 10.30 uur Eucharistieviering Pater Holterman
Wij gedenken: Tonny Rijkers- van Zutphen (vanw.verjaardag): Cor Coppens
(vanw.trouwdag): Jaargetijde Jan Nikkelen: Riek van Dommelen (vanw.verjaardag)
Zaterdag: 28 augustus 14.30 uur Pater Holterman
Huwelijksviering van: Stan van der Linden en Richelle Kleijngeld
Zondag: 29 augustus 10.30 uur Woord- en Communieviering
Wij gedenken: Rector Harrie Beex (vanw.verjaardag): Ruud Tackenberg, Toos Langens en
Joop de Bie (nms.Buurtvereniging Krijtenburg): Johan en Doortje van Nunen- Brugmans
en Rita van Nunen- Roefs: Jaargetijde Sien van Nunen- van Schaijk: Frits van Nunen;
Henk en Adriaan Brugmans; Overl. ouders Brugmans- van den Biggelaar:
Overl. ouders van Asseldonk- van Roosmalen en Overl. familieleden

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
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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

Oud papier
Zaterdag 28 augustus komen wij
weer langs om het oud papier op te
halen.
LET OP!! We starten maandelijks
om 08.30 uur met ophalen.
Groeten,
CV de Reigers

MARIA TENHEMELOPNEMING
Er is het oude geloven
door de eeuwen gegroeid -,
dat Maria Jezus gevolgd is
in Zijn eeuwige Pasen.
Zij heeft zich zo in dienst gesteld
van Zijn boodschap van liefde,
dat God haar leven heeft aangenomen.
Maar meer nog dan dat geloven
is Maria de vrouw, die iets laat zien
van Gods trouw aan de mensen.
We nemen onze toevlucht tot haar,
omdat ze zo menselijk nabij is.
Maar ook, omdat ze doorschijnend is naar God.
Als we bij haar een kaarsje branden
voelen we iets van haar licht, haar warmte.
Zij heeft de vreugde van ons leven gekend.
Maar ook de pijn ervan heeft ze niet ontlopen.
In vreugde en pijn, in goede en kwade dagen,
voelen we iets van haar solidariteit,
iets van haar warme nabijheid.
En dat geeft aan ons leven
een nieuwe glans, een nieuwe kracht.
Het wonderlijke van Maria is wellicht,
dat ze iets van haar Godsvertrouwen doorgeeft.
En dat geeft ons nieuwe kracht
om het leven te nemen zoals het komt.
Bij haar voelen we iets van Gods solidariteit.
Door haar wordt Gods naam waar:
‘Ik zal er zijn voor jou’.
Zo was Hij er voor haar in haar leven,
zelfs in haar leven voorbij de dood.
Zo wil Hij er voor ons zijn
een leven lang en nog langer.
Wim Holterman osfs

Djembé…., iets voor jou?
Wij zijn een groepje van 6 dames dat graag Djembé speelt
maar hoe meer mensen hoe meer plezier. Daarom zijn we
op zoek naar nieuwe leden.
Wie heeft zin om met ons mee te komen spelen?
We spelen op maandagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur in
Mariaheide.
Voor meer info kun je me mailen.
Hoop snel iets van je te horen.
Lieve Djembé groeten,
Anita van Hoof
antjevanhoof@ziggo.nl
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KBO
Activiteiten week 34
(23 – 29 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)
Op woensdag

25 augustus organiseert de KBO haar

jaarlijkse dag-fietstocht. Vertrek om 10.00u bij de
kerk. Zorg zelf voor Uw lunchpakket. Rond het middaguur
is er een lunchpauze met koffie of thee. Later in de middag
is er nog een pauze met gelegenheid voor een consumptie
of een ijsje. Deze fietstocht eindigt bij de cafetaria in Eerde.
Namens KBO-Zijtaart een fijne fietsdag!
• Donderdagmorgen 09.00u wandelen (ook voor niet
leden)
• Donderdagmiddag 26 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 35
(30 augustus – 5 september):
• Maandag fietsen. Verzamelen bij de kerk. Vertrek
•

•
•
•
•
•

13.30u.
Op dinsdagmiddag op vriendschappelijke basis
biljarten aan de hand van tijdsschema wat U ontvangt
na aanmelding bij biljartcommissie. Tijdens deze
vakantie ook voor niet leden.
Op maandag, woensdag en donderdagmiddag en avond vinden de voorronden van het
biljarttoernooi KBO-Zijtaart plaats.
Dinsdagmiddag wordt er Jeu de Boules gespeeld (ook
voor niet KBO-leden)
Donderdagmorgen 09.00u wandelen (ook voor niet
leden)
Donderdag 2 september 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!
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Die zag ik niet aankomen…
(over rouw na een scheiding)
Ze waren al dertig jaar gescheiden. Mevrouw overleed na
een ziekbed, en meneer wilde eigenlijk niet naar de uitvaart
gaan. Zij had hem zó enorm zwart gemaakt dat hij niks
meer van haar wilde weten. Alleen de kleinkinderen stelden
vragen: jij hoort toch bij oma? Daarop was hij gaan
twijfelen en besloot hij toch te gaan.
Een stoere zoon
De kinderen hadden niet
aangedrongen op zijn
aanwezigheid, omdat zij heel goed
wisten dat de relatie niet best was.
Hun zoon van 36 was een hele
stoere kerel, die mogelijk ook
zichzelf verbaasde met wat er
gebeurde, toen hij zijn vader daags
tevoren bij het afscheid nemen zag.
Niemand zag dit aankomen
Hij zag zijn vader uit de auto
komen terwijl hij stond te wachten
op zijn zus en haar man, en begon
ineens vreselijk te huilen. Vader
had dit totaal niet voorzien. Hij had
zijn zoon al in geen jaren meer zien
huilen, en toen kwamen ook bij
vader de tranen. Bij hem niet om
het overlijden van mevrouw, maar
om het grote verdriet van de zoon.
Het bleek echter later dat het bij de
zoon niet zozeer ging om verdriet,
maar om opluchting en zelfs
blijdschap!
Over het algemeen
Het blijkt vaak dat er juist bij dit
soort dagen, bij dit soort situaties
heel intense gevoelens zijn. Men is
gevoeliger dan anders, omdat het
allemaal zo heftig is. Kleine dingen,
als welke naam staat er wel en niet
op de kaart, wie mag vooraan
zitten, etc. kunnen leiden tot grote
conflicten. Het is ook wel
belangrijk, maar het wordt vooral
als zeer belangrijk gevóeld.
Opluchting
Enkele dagen later konden vader en
zoon hier samen over praten. De
zoon bleek enorm opgelucht dat
vader erbij was. En, dat hij dit niet
had hoeven vragen. Op deze manier
was de cirkel toch weer een beetje
rond. De moraal van dit verhaal:
kinderen willen dat papa en mama
bij elkaar zijn en blijven…wat er
ook verder gebeurt.
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1 Rozannie’s Hof, Goordonksedijk 10, 5464 TE
Mariaheide

2 De Hoefgaarde, Wijbosscheweg 118, 5482 ED
In deze coronatijd zijn veel mensen aan het tuinieren
geslagen. Hoe leuk is het dan om ook eens in de tuin
van een ander ideeën op te doen. Groei&Bloei afdeling
Meierijstad organiseert op zondag 22 augustus 2021
een open tuinendag. Van 11.00 uur tot 17.00 uur zijn 5
particuliere tuinen gratis te bezichtigen.
Op de website van onze
afdeling(www.meierijstad.groei.nl) is onder ‘open
tuinestafette’ een fiets- en autoroute te vinden. Ook is
er per tuin een beschrijving te vinden met een foto van
de tuin.
Laat je inspireren en kom op tuinbezoek op 22
augustus bij de volgende tuinen:

Wijbosch

3 Dahliatuin de Pompon, Bernhard van Damstraat,
Eerde

4 Bomentuin Doornhoek, Doornhoek 3, 5465 RC
Zijtaart

5 De Geelderseberg, Geelderseweg 4, 5283 VN Boxtel

ZEEPKISTENRACE
2 OKTOBER 2021!
In verband met het 75-jarig bestaan organiseert Jong
Nederland Zijtaart op zaterdag 2 oktober 2021 een
spectaculaire zeepkistenrace én iedereen mag/ kan
meedoen!
De race is voor jong & oud! En wist je al dat één
zeepkist ook vaker ingezet mag worden? Dus race
jij mee met je vrienden, je gezin, andere
familieleden of met allemaal?
De race gaat van het kerkplein tot Kleijngeld. Het
inschrijfgeld is voor de jeugdcategorie €5,00 en
voor de volwassen € 10,00 per team.
Bouw je eigen zeepkist en meld je aan via:
www.jongnederlandzijtaart.nl
Zorg dat je voordat je gaat bouwen het reglement
wat ook op onze website staat bekijkt. Zo kun je
zien waaraan jouw zeepkist/ team precies aan
moet voldoen en ga meteen aan de slag!
Mocht je nog vragen hebben voor de organisatie,
stuur dan een mailtje
naar zeepkistenrace@jongnederlandzijtaart.nl.
En nogmaals, opgeven gaat via
het Inschrijfformulier op onze website:
www.jongnederlandzijtaart.nl !
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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.

