NAJAARSFIETSTOCHT ZIJTAART
Aanstaande zondag 5 september a.s. organiseert de Evenementengroep Zijtaart haar
jaarlijkse najaarsfietstocht. Er is een leuke tocht uitgezet met wegen en paden waar
u misschien nog nooit bent geweest. U kunt dit jaar kiezen uit een korte route van
43 kilometer of een langere route van 51 kilometer. Vooral de langere route is een
aanrader.
Tijdens de tocht zijn er een kleine pauze waarbij drank wordt aangeboden, een grote
pauze met koffie en thee en een tweede kleine pauze voor een appel en een lotje.
Het lotje geeft misschien nog recht op een prijsje bij terugkomst..
Inschrijven kan tussen 12.00 en 13.30 uur bij café Kleijngeld. De kosten voor
deelname bedragen € 3,00 per persoon, waarbij alles wat tijdens de tocht wordt
aangeboden gratis is.
De tocht is bedoeld als een middagje ontspanning op de fiets, hopelijk met mooi
weer. De deelname staat voor iedereen open. Heeft u zin om aan deze fietstocht mee
te doen, dan bent u aanstaande zondag van harte welkom.
Evenementengroep Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 5 september 10.30 uur Eucharistieviering Pater Holterman
Wij gedenken: Johan en Jaan Schepers- van Nunen, (vanw.verjaardag):
Jos Schepers: José Schepers- van Meel:
Gerardus Verhoeven en overl.familie Verhoeven- van Lankvelt
Getrouwd: Stan van der Linden en Richelle Kleijngeld

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
Meldpunt Thuiszorg Pantein
Ouderenwerk Ons Welzijn
Maatschappelijk werk Aanzet
Brabantzorg

0900-8803
36.73.09
36.69.86
088-99.85.555
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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

Aankondiging collecteweek 2021
Door omstandigheden zijn wij naar Boekel verhuisd.
Hierbij willen wij onze naaste buren, Dr. Streppel,
assistente Yvonne en bakker Jannie van Houtum
hartelijk bedanken voor al hun goede zorgen al die
jaren dat wij in Zijtaart (Soffelt) woonden.
U bent van harte welkom op ons nieuwe adres:
Mies en José van Asseldonk
Verzorgingshuis St. Petrus
Afd. Oogstappel kamer 204
Brugstraat 34, 5427 HR Boekel
06 - 224 601 76

In 2020 en ook dit voorjaar hebben we onze collecteweek
geannuleerd i.v.m. corona.
Nu de meeste mensen gevaccineerd zijn, komen we alsnog
graag bij u langs. Onze Goede Doelen hebben uw bijdrage
namelijk heel hard nodig!
Vanaf 13 september 2021 worden de retourenveloppen
weer deur aan deur verspreid.
Op dinsdag 21 en woensdag 22 september komen onze
collectanten bij u aan de deur voor het ophalen van de
enveloppe.
Werkgroep Goede Doelen Week Zijtaart

Beste inwoner(s) van Zijtaart

Bibliotheek in Zijtaart
Met ingang van dinsdag 7 september is de bieb
in het Dorpshuis in Zijtaart weer open.
De openingstijden zijn:
dinsdagmiddag
12.30-14.00 uur
dinsdagavond
18.00-19.00 uur
donderdagavond
18.00-19.00 uur
Sjaan, Thea, Mieke en Annelies
Vrijwilligers van de bibliotheek in Zijtaart

Heb je altijd al eens een dartpijltje willen
gooien! Geef je dan op als lid van
Dartclub Kleijngeld Zijtaart. De dartclub
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 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
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KBO
Activiteiten week 36
(6 september - 12 september):
• Maandag fietsen. Verzamelen bij de

kerk. Vertrek 13.30u.

• Maandagmiddag 13.30u kaarten. Jawel,

het gaat weer beginnen!
Op dinsdagmorgen 10.00u repetitie Senioren Koor!
Dinsdagmiddag 14.00u Line Dance!
Dinsdagmiddag Start Biljartcompetitie.
Dinsdagmiddag Jeu de Boules (ook niet KBO-ers)
Op maandagavond en woensdagmiddag en -avond
vinden de finales van het biljarttoernooi KBO-Zijtaart
plaats.
• Woensdag 13.30u Kienen
• Donderdagmorgen 09.00u wandelen (ook voor niet
leden)
• Donderdag 13.30 kaarten en competitie biljarten
•
•
•
•
•

DE GOEDE WET
Leven is groots.
Het vraagt ruimte en vrijheid.
We maken afspraken met elkaar
omdat we die ruimte nodig hebben.
We stellen regels op
om elkaars vrijheid te garanderen.
Wetten en regels zijn
als een soort richtingwijzers.
Ze zijn gericht op volop leven.
We binden ons aan regels
om elkaar leven en liefde te geven.
Ongebondenheid brengt geen geluk,
evenmin als leven naar de letter van de wet.
Een goede wet is gericht
op het geluk en welbevinden van mensen.
Dat is de ziel, het centrum, van de wet.
Waar die geest is verdwenen,
daar staat een totalitair systeem te wachten.
Dan wordt de wet een bedreiging.
Ze leidt een eigen leven
en wordt een gevaar voor de samenleving.
Een goede wet getuigt van wijsheid
en van liefde voor mensen.
Dat is de inzet van Mozes.
Hij zegt namens God bevrijding aan.
Zijn wet geeft daar richting aan.
Jezus gaat in die traditie staan.
Een goede wet heeft hart voor mensen
en hart voor de wereld.
Op die wet mogen we elkaar aanspreken;
niet op muggenzifterij,
maar op hartelijke verantwoordelijkheid
voor elkaars toekomst.
Wim Holterman osfs
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NIEUWE OPZET
BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN
ZIJTAART
Vanaf maandag 25 oktober tot en met vrijdag 5 november
hopen de biljartverenigingen De Zwijntjes en Poedelpret
voor de 35e keer de Zijtaartse biljartkampioenschappen
libre te organiseren.
De opzet van de kampioenschappen zal wat anders zijn dan
dat u de afgelopen jaren gewend bent geweest. Doordat de
deelname de afgelopen jaren terugliep werden de klassen
dusdanig klein dat men na de voorrondes soms al meteen in
de halve finale stond. Met de wijzigingen die we nu hebben
doorgevoerd hopen we weer meer spanning te creëren.
Vooral voor spelers met een lager gemiddelde verandert er
het een en ander waardoor zij een grotere kans krijgen om
ook Zijtaarts kampioen te worden. In de D-klasse was het
animo de laatste jaren laag, terwijl in de C-klasse diverse
spelers meededen die het gemiddelde van 1 maar amper
haalden. Deze 2 klassen gaan verdwijnen.
Vanaf dit jaar brengen we het aantal klassen van 4 terug
naar 2. In de A-klasse komen de spelers met een
gemiddelde van 1,40 en hoger. In de
B-klasse de spelers met een
gemiddelde van 0,50 tot en met
1,39.
Ook het aantal te maken caramboles
wordt aangepast. In het kort is het
aantal te maken caramboles 25 keer
het gemiddelde met 3 (B-klasse) of
5 (A-klasse) extra caramboles.
Bijvoorbeeld: een speler in de Bklasse met een gemiddelde van 0,50
moet 16 caramboles maken. Een
speler met een gemiddelde van 1,39
moet 36 caramboles maken. De Aklasse begint met een gemiddelde
van 1,40 en 40 caramboles en een
speler met een gemiddelde van 3,00
moet 80 caramboles maken.
Verder gaan de halve finalisten van
beide klassen strijden om het
algeheel kampioenschap van

Zijtaart. Dus 4 spelers van de A-klasse en 4 spelers van de
B-klasse.
Met deze wijziging hopen we dat deelnemers die de laatste
jaren zijn afgehaakt toch weer gaan meedoen en natuurlijk
hopen we ook nieuwe deelnemers te mogen begroeten..
Binnenkort start de inschrijving, maar daarover de komende
weken meer.
Besturen
Poedelpret en De Zwijntjes
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Interpunctie
Wat een drama queen
Sommige kinderen weten heel goed gebruik te maken van
het schuldgevoel van hun ouders. Met alles wat zij
meemaken, vergroten ze hun zgn. verdriet tot abnormale
proporties. Eén en al drama is het wat ze meemaken...
Stiefdochter was er zo eentje. Bij de ene ouder miste ze de
ander, ze liet regelmatig weten dat ze weer een nacht niet
had geslapen van verdriet. Vader was hier erg gevoelig
voor. Hij voelde zich schuldig en verwende haar tot op het
bot. Als stief/bonusmoeder hier iets van zei, reageerde
vader altijd wat kortaf. Stiefdochter wist precies hoe ze haar
vader moest inpakken, reageerde in tranen om allerlei
futiliteiten.
Voor stiefmoeder was zij een grote ergernis. Ook tijdens de
vakantie had dochterlief steeds haar zin gekregen in bijna
álles, en hadden háár kinderen zich steeds moeten
aanpassen. Haar kinderen begonnen zich steeds vaker aan
stiefdochter te ergeren, om over stiefmoeder maar niet te
spreken. Tijdens de vakantie floepte het er ineens uit bij één
van haar zonen: “wat ben jij een drama queen!!” En jawel
hoor: stiefdochter rende huilend weg, vader er achteraan.
Een uur later kwamen ze terug en vader was boos op de
zoon van zijn vriendin. Zijn dochter uitschelden voor drama
queen…, dat kon toch niet! Iedereen was het echter met de
zoon eens: het meisje stelde zich vreselijk aan. En toen
kregen vader en stiefmoeder ruzie: jij trekt altijd partij voor
jouw kind, beiden hetzelfde verwijt. Ze wisten dat het zo
niet kon doorgaan, want ze hadden eigenlijk nooit ruzie,
behálve als het om de kinderen ging. Daarom besloten ze
bij mij aan de bel te trekken.
Het viel niet mee om vader een reële kijk te laten krijgen op
de situatie. En natuurlijk was mevrouw ondertussen zó
negatief over stiefdochter, dat ook zij haar minder negatieve
blik moest bijstellen. Toen de communicatie hierover beter
ging, nam ook het dramagedrag van stiefdochter flink af.
Nu kunnen alle kinderen goed met elkaar overweg. Op
vakantie kan het nog wel eens donderen, maar verder niet
meer.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Gevonden voorwerpen:
gevonden voorwerpen kunnen worden ingeleverd bij
het Dorpshuis. Aanmelden van gevonden (of verloren)
voorwerpen kan via een email naar
dorpsnieuws@zijtaartsbelang.nl.
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KIJK! KUNST BOEREN!
Bibliotheek Schijndel organiseert op donderdag 16
september om 20.00 uur een kunstlezing over Boeren.
Boeren!
In de lezing ‘Boeren!’ gaat kunsthistorica Marie Christine
Walraven in op boeren in de kunst. Dit is namelijk van alle
tijden. Want is ‘Boeren’ een spotnaam of geuzennaam?
De boeren zijn de laatste tijd volop in beeld. Protesterend
met hun trekker op het Malieveld of op de barricaden voor
een betere, circulaire, mens-, dier- en milieuvriendelijke
wereld. Hoe was het beeld van boeren in vervlogen tijden?
Hoe werd de ‘boerenstand’ in de schilderkunst verbeeld én
bekeken? Van ‘Aardappeleters’ tot ‘Zaaier’ ploegen we
samen met ‘de boer’ door de kunst.
Kijk! Kunst
Bibliotheek Schijndel organiseert op donderdag 16
september om 20.00 uur een kunstlezing over Boeren. Kijk!
Kunst. is een lezingenreeks van de Noord Oost Brabantse
Bibliotheken over kunst. Bezoek lezingen van
kunsthistorica Marie Christine Walraven over de mooiste
exposities van musea in Nederland, ga in gesprek met
bijzondere kunstenaars of duik in de kunstgeschiedenis.
Voor het volledige programma kijk op www.nobb.nl

Kijk! Kunst. begint om 20.00 uur en duurt tot
ongeveer 22.00 uur. Toegangskaarten zijn te koop via
www.nobb.nl en in de Noord Oost Brabantse
Bibliotheken.
De entree is € 8,- (in voorverkoop voor
bibliotheekleden € 6,-)

Meten luchtkwaliteit krijgt vorm in Meierijstad
Meierijstad participeert sinds
kort in het meetnet ZuidoostBrabant en het burgerinitiatief
Samen Meten Meierijstad.
Schone lucht is van levensbelang. Ook in Meierijstad.
Daarom participeert de gemeente Meierijstad sinds kort in
het meetnet Zuidoost-Brabant en het burgerinitiatief Samen
Meten Meierijstad. Met de data die dit oplevert, leert de
gemeente Meierijstad over de lokale luchtkwaliteit en kan
zij haar omgevingsbeleid daarop beter toespitsen.
Meetnet Zuidoost-Brabant
De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant heeft met de
partners AiREAS, gemeente Eindhoven, provincie NoordBrabant, RIVM, TNO, GGD en Universiteit Utrecht een
meetnet opgezet. Dat meetnet levert met circa 50
meetpunten verspreid over de regio gegevens op over de
luchtkwaliteit en (in een latere fase) geluidbelasting. In
Meierijstad is medio mei 2021 vooralsnog één meetpunt
geplaatst. Deze bevindt zich in de omgeving van Zijtaart
(Zondveldstraat, nabij huisnummer 3). Op deze locatie is
sprake van middelhoge belasting van fijn stof door
veehouderijen; Daarom is dit een aantrekkelijk meetpunt
voor de inventarisatie van de gemiddelde luchtkwaliteit in
het gebied.
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Samen Meten Meierijstad
Sinds januari 2021 is het burgerinitiatief Samen Meten
Meierijstad actief. Zij ontwikkelen een netwerk van
zelfgebouwde sensoren om de luchtkwaliteit te meten. De
gemeente Meierijstad heeft het initiatief financieel
ondersteund. Vrijwilligers meten de concentratie fijn stof
en delen de resultaten via internet. Het initiatief wordt
volgens de landelijke richtlijnen van het RIVM-project
‘Samen Meten’ uitgevoerd, waardoor een betrouwbare
werking en toepassing van de luchtmeetsensoren mogelijk
is. In heel Nederland lopen inmiddels vergelijkbare
meetprojecten waarbij burgers betrokken zijn. De
hoeveelheid data die hiermee wordt verzameld, maakt het
mogelijk dat het RIVM op grotere schaal wetenschappelijk
onderzoek kan doen, zonder dat daarbij de kosten hoog
oplopen.
Het initiatief kan rekenen op veel belangstelling van
inwoners; reden voor het bestuur van Samen Meten
Meierijstad om de 100ste sensor te schenken aan de
gemeente voor plaatsing aan het stadhuis in Veghel.
Wethouder Harry van Rooijen: "Samen Meten in
Meierijstad laat prachtig zien wat ons motto ‘Meierijstad
zijn we samen’ in kan houden. Politieke partij Hart heeft de
basis gelegd, en inmiddels staat het burgerinitiatief stevig
op eigen benen. Het groeit als kool en steeds meer inwoners
willen meedoen. En hoe meer sensoren, hoe beter we beeld
krijgen van de luchtkwaliteit in ons gebied. Dat juicht het
college toe”.

AED in Zijtaart (deze AEDs zijn dag en nacht op
te halen)
1 Buitenmuur Dorpshuis Kant Ingang Dorpshuis
2 VOW-Zijtaart (bij kleedlokalen), Sportpark De
Vonders De Bresser (op de hoek van kleedlokaal aan de
kant van het Tennispark)
3 Pastoor Clercxstraat 18, woning Maarten Kanters
4 Zondveldstraat 10A, woning Hans van Lankvelt
5 Biezendijk 33, Woning Marco van Asseldonk
6 Doornhoek 3740, Gemeentewerf (bij ambulance post)
7 Hool 48, Gerard en Ineke van Rijbroek (Keldonk)
8 Sweenslag 6, Het Thomashuis (Keldonk)
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Gemeente Meierijstad lanceert Sociale
wegwijzer
Meierijstad
Deze website helpt inwoners
de juiste organisatie te vinden
die hen kan helpen bij een
hulpvraag. Organisaties die actief zijn op het gebied van
welzijn, jeugd, werk, armoede, psychische hulp, ontmoeten
en zorg (Sociaal Domein).
Op 1 juli is de gemeentelijke website
socialewegwijzer.meierijstad.nl online. Deze website helpt
inwoners de juiste organisatie te vinden die hen kan helpen
bij een hulpvraag. Organisaties die actief zijn op het gebied
van welzijn, jeugd, werk, armoede, psychische hulp,
ontmoeten en zorg (Sociaal Domein).
425 partijen op de website
Op de website staan ongeveer 425 partijen waar de
gemeente een structurele subsidierelatie mee onderhoudt of
een (regionaal) contract mee heeft gesloten. Via een
zoekfunctie en vooraf ingestelde thema’s kan men zoeken
naar de juiste organisatie. Per organisatie zijn naast de
diensten ook locatie, telefoonnummer, website en emailadres opgenomen.
Verbeteren informatievoorziening
Wethouder Compagne over de website: ”Bij inwoners,
professionals en raadsleden leeft nadrukkelijk de wens om
de informatievoorziening voor alle (kwetsbare) inwoners
met een hulpvraag te verbeteren. Deze Sociale wegwijzer
Meierijstad geeft daar antwoord op. Ik ben hier heel blij
mee. De website is ook een ideaal hulpmiddel tijdens
keukentafelgesprekken, waarbij de klantmanager de
inwoner tijdens het gesprek direct kan helpen bij het zoeken
naar de juiste organisatie.”
Groeiwebsite
De website is een groeiwebsite. Dat betekent dat
organisaties toegevoegd of verwijderd kunnen worden,
afhankelijk van de subsidierelaties en contracten die de
gemeente heeft. Daarnaast kunnen bezoekers ook een
reactie achterlaten via het reactieformulier als zij ergens
vragen of opmerkingen over hebben
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