Nieuws vanuit organisatie ‘ 24 uur van Zijtaart’
Afgelopen week is de organisatie wederom bij elkaar gekomen. Dit naar aanleiding
van de laatste berichtgevingen vanuit Den Haag. We hebben goede hoop dat we in
januari onze volgende editie van de ’24 uur van Zijtaart’ door kunnen laten gaan.
Natuurlijk houden we nauwkeurig de coronaregels in de gaten, maar we hopen dat
we er weer een prachtige editie van kunnen maken! De plannen liggen klaar, de
opdrachten worden uitgewerkt en de vragen bedacht. Voor zover we begrepen
hebben zal er begin november weer een persconferentie zijn met, naar we hopen,
nog steeds goed nieuws. Vandaar dat we onze inschrijfochtend verzetten naar de
eerste zondag van november (zondag 7 november). Dit in tegenstelling dus tot de
datum die op de Zijtaartse kalender staat!
We hopen natuurlijk dat er weer veel teams en inwoners van Zijtaart (en omstreken)
mee gaan doen en hopelijk zien we jullie allemaal (?) begin november op de
inschrijfochtend. Voor de teamcaptains onder jullie: jullie kunnen dus starten met
het samenstellen van jullie teams!

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Vrijdag: 24 september 14.45 uur Huwelijksviering van:
Joop de Bekker en Anouk Welte
Zondag: 26 september 10.30 uur Eucharistieviering Pater Holterman (Gem.Koor)
Wij gedenken: Zus van de Ven en overl.ouders van de Ven- Aarts (vanw.verjaardag);
Jaargetijde Riek van de Wetering en overl.ouders; Ouders van den Tillart- van Doorn en
overl.familieleden; Corrie van den Berkmortel- Verbruggen (vanw.verjaardag);
Johan van den Bogaard.

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 0900-8803
Ouderenwerk Ons Welzijn
36.73.09
Maatschappelijk werk Aanzet 36.69.86
Brabantzorg
088-99.85.555
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MOOIE BUITENVIERING BIJ MARIAKAPEL

Afgelopen zondag was er in de open lucht een mooie
buitenviering bij onze Mariakapel.
Ruim 150 aanwezigen woonden de dienst bij in de zon
met soms slechts een zacht briesje; de
weersomstandigheden waren voor deze buitenviering
dus heel gunstig.
Pater Holterman ging voor in deze dienst en het
parochieel dames- en herenkoor verzorgde muziek en
zang.
Aan het einde van de viering mocht organist Mathieu
Dortmans speciaal naar voren komen om een zeer
verdiende onderscheiding vanuit het bisdom in
ontvangst te nemen vanwege 50 jaren (nu reeds 51
jaren) lidmaatschap en organist van het parochiekoor.
Deze uitzonderlijke en mooie prestatie van Mathieu
werd met een herhaaldelijk applaus van de aanwezigen
beloond.

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
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VREDESWEEK
Onze wereld is nog steeds verscheurd
door haat en oorlog.
Vrede lijkt een onbereikbaar ideaal;
goed voor dromers en idealisten.
Voor realisten echter is ze ver weg.
Het recht van de sterkste,
de macht van het kapitaal
zullen het altijd winnen
van de zwakke en de arme.
Geld en macht
blijven hand in hand gaan.
Ons bezit verdedigen we met hand en tand.
We laten ons niet klein krijgen.
Daarom blijft geweld bestaan.
We doen niet onder;
ons ideaal is de eerste te zijn.
In ons leeft desondanks
de droom van een wereld van vrede.
We houden het ideaal levend
van een aarde waarop het leven goed is
voor iedereen.
Daarvoor moeten we de wereld zien
door de ogen van een kind:
zonder eigen belang, bereid om te delen,
niet bang om een stap terug te doen
zodat een ander vooruit kan komen.
De weg naar de vrede is dezelfde
als die van de Mensenzoon:
een weg van geven zonder te nemen,
een weg waarop de laatsten
eindelijk eersten worden,
een weg waarop de minsten
in aanzien zijn bij iedereen.
De weg naar de vrede
is een lange weg,
moeilijk begaanbaar,
maar noodzakelijk
voor de toekomst van mensen
en van onze aarde.
Wim Holterman osfs
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KBO
Activiteiten week 39:
● Maandagmiddag (voor het laatst dit jaar)
fietsen. Vertrek 13.30u.
● Maandagmiddag kaarten.
● Dinsdagmorgen repetitie Senioren Koor!
● Het EETpunt (ZWZ) is weer gestart op dinsdag- en
vrijdagmiddag om 12:00u in het Dorpshuis. U kunt
zich nog aanmelden (06 - 423 504 89). De eerste 4
keer slechts € 2,50 per 3 gangenmaaltijd, gesponsord
door de Dorpsraad.
● Dinsdagmiddag biljartcompetitie, Line Dance en Jeu
de boules!
● Woensdag 13.30u Keezen en vrij biljarten
● Donderdag 09.00u wandelen (ook voor niet leden)
● Donderdagmiddag kaarten en Competitie biljarten
● Vrijdagmiddag Bridgen

Uitslag van de kaartmiddag 20 september:
Jokeren: Betty Verbruggen 120 pnt.
Rikken: Marjo Vissers 104 pnt.
Loterij: Rieky van Zutphen

Uitslagen van de bridgemiddag 17 september:
1. Tonnie Kivits & Jan Rijkers
2. Jo v.d. Tillaart & Jo Rijkers
3. Cees & Riet v. Hout
4. Huub v.d. Heuvel & Pieter v. Kaathoven
5. Cor v.d. Berg & Cor Mollen
6. Bert & Anneke v. Helvoort
7. Ben v.d. Steen & Chris Verhoeven

60,00 %
58,00 %
56,20 %
55,50 %
53,90 %
52,90 %
51,00 %

Zijtaartse Bridgeclub
Uitslagen van de bridgeavond 14 september:
1. Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
60,67 %
2. Cees & Riet v. Hout
58,75 %
3. Maria Rooijakkers & Mien Vissers
52,88 %

Sjors Sportief en Sjors Creatief
gaan weer van start!
Sportief én creatief aanbod
Met Sjors Sportief kunnen kinderen (0-12 jaar) allerlei
nieuwe sporten, zoals basketbal, BMX, judo, skeeleren,
tafeltennis en waterpolo uitproberen. En dit jaar komt daar
ook Sjors Creatief bij. Naast het sportaanbod kunnen
kinderen ook het creatieve aanbod, zoals harmonie, circus
en theater vaak gratis uitproberen. Een leuke manier voor
kinderen om zich te oriënteren op het gebied van sport en
cultuur in onze gemeente!

Zorg dat je erbij bent en ontdek je talent
Met Sjors Sportief en Sjors Creatief hoeven kinderen niet
direct lid te worden van een club of vereniging. Op een
laagdrempelige en toegankelijke manier kunnen ze kennis
maken met een activiteit. Sport- en cultuurdeelname kan
nooit groot genoeg zijn. Alle basisschoolleerlingen uit
groep 1 t/m 8 kunnen zich inschrijven vanaf 29 september
voor activiteiten via www.sjorssportief.nl!

Meer informatie
Kinderen die niet op het reguliere basisonderwijs zitten en
graag een Sjors Sportief – Creatief boekje willen ontvangen
kunnen contact opnemen met info@sjorssportief.nl.
Voor meer informatie, neem alvast een kijkje op de website
www.sjorssportief.nl .
Of stuur een e-mail naar info@sjorssportief.nl.
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Met twee volle containers en diverse afvalzakken
zwerfafval hebben we afgelopen zaterdag een
mooie bijdrage geleverd aan een schoner Zijtaart.
Opruimers van de World Cleanup Day Zijtaart
2021: hartelijk dank voor jullie inzet!
Supporters van de World Cleanup Day Zijtaart
2021: Eethuis de Reiger, Cafézaal Kleijngeld en
Van Geffen Druk, hartelijk dank voor jullie
support.
Samen voor een schoner Zijtaart! Graag tot
volgend jaar.

41.342 Mensen hebben mee
opgeruimd
in heel Nederland, op 1574 verschillende plaatsen. Een van
die plaatsen was Zijtaart. Met zo’n 20 opruimers hebben we
zaterdagmiddag, onder een lekker nazomerzonnetje, het
zwerfafval in en rond Zijtaart opgeruimd.
We hadden het gevoel dat er weer minder zwerfafval lag
dan vorig jaar. Dat kan komen omdat er minder wordt weg
gegooid? Maar het kan ook komen, en dat is meer
waarschijnlijk, omdat een groeiend aantal wandelaars,
hardlopers en andere mensen buiten, onderweg al
zwerfafval verzamelen: de “ZAPpers”, ofwel de Zwerf
Afval Pakkers. De gemeente Meierijstad ondersteunt hen
door het gratis beschikbaar stellen van grijpers,
handschoenen en speciale afvalzakken, die gratis ingeleverd
kunnen worden bij de milieustraat. Kijk voor meer
informatie of meld je aan via:
https://www.meierijstad.nl/home/zwerfafval-opruimenmeld-je-aan-als-zapper_43710/, of scan/houd je camera
voor de QR code hierboven.
Verder hadden we het gevoel dat er minder plastic flesjes
lagen. Ook landelijk was dit te zien; er zijn dit jaar ruim
éénderde minder flesjes gevonden. Dit lijkt het
rechtstreekse gevolg van het per 1 juli 2021 ingevoerde
statiegeld op deze flesjes. We kijken daarom ook uit naar de
invoering van het statiegeld op blikjes per 1-1-2023. Want
blik lag er helaas nog genoeg...

Evenementen Groep Zijtaart

Dat mens lijkt alles wel beter te weten...
(over stief-/bonusmoeders)
Sinds haar scheiding had mevrouw een nieuwe, lieve vriend
leren kennen. Hij bemoeide zich nauwelijks met de
kinderen, zeker niet om te disciplineren, maar hielp wel af
en toe bij het huiswerk. Eigenlijk een heel mooi extra (écht
een bonus) voor de kinderen. Hoe anders was dat bij haar
ex-partner.

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 30 nr. 49

22 september 2021 – 29 september 2021

Supermoeder
Haar ex-man had een nieuwe vrouw leren kennen die zich
leek op te werpen als SUPER-moeder. Steeds stond zij op
school vooraan met allerlei vragen en zorgen over de
kinderen die niet van haar waren. Ze had ook al eens
geopperd dat Bjorn in therapie zou moeten… Pff, waar
bemoeide dat mens zich mee…
Liefmoeder
En dan kwamen de kinderen weer thuis met de opmerking
dat zij haar voortaan “liefmoeder” moesten noemen. En ze
mochten niet meer zo veel achter schermpjes zitten…. Van
háár mocht dat niet! Moeder kon zich niet indenken dat dit
van papa niet mocht, die had zich daar nooit mee bezig
gehouden. Steeds vaker werd moeder kwaad als ze weer
iets hoorde wat “liefmoeder” nú weer bedacht had. Vader
leek zelfs wel de grote afwezige.
Tafelmanieren
Moeder was iemand die conflicten uit de weg ging, en had
de vriendin van vader steeds maar een beetje laten
aanmodderen, maar het werd met de dag erger. Toen ze ook
nog ging eisen dat de kinderen voortaan met mes en vork
moesten eten, was het genoeg geweest. Niet dat moeder dat
feit op zich zo stoorde, want eigenlijk moesten de kinderen
dat bij haar ook, maar gewoon… dat dat mens er telkens
weer achteraan zat.
De koters…
Onderweg in het dorp kwamen ze elkaar tegen. En ineens
floepte het eruit: “jij bepaalt niet langer wat mijn kinderen
wel en niet mogen….dat kunnen wij zelf heel goed”,
snauwde moeder. Liefmoeder begon eerst te blozen maar
werd daarna boos: “wat denk je wel, dat ik maar álles moet
slikken van die koters van jou!”.
De ruzie die allang op de loer lag, was nu echt uitgebroken.
Inslikken helpt niet. Maar boos worden ook niet. Hebben
jullie ook dergelijke problemen? Maak eens een afspraak
zodat we kunnen uitzoeken hoe jullie daar het beste mee
kunnen omgaan.

pagina 6

SPORT Agenda
VOW Jeugd 22 september 2021
VOW MO13-1
Erp MO13-1 18:30u
VOW Jeugd 25-september-2021
OJC ROSMALEN JO19-3
VOW JO19-1
15:00u
VOW JO18-1
SJO Juventud JO18-1
14:30u
VOW JO16-1
UDI'19/CSU JO16-213:00u
VOW JO13-1
SBC JO13-5JM
11:30u
VOW JO11-1JM
SBC JO11-3JM
9:30u
Sparta'25 JO10-4JM
VOW JO10-1
10:30u
Sparta'25 JO9-3JM
VOW JO9-1JM
10:30u
Vorstenbossche Boys JO8-2JM VOW JO8-1JM 10:00u
Schijndel/DE WIT JO8-4
VOW JO8-2JM
8:45u
OJC ROSMALEN MO17-3
VOW MO17-1
13:00u
VOW MO13-1
OJC ROSMALEN MO13-1 11:30u
VOW MO10-1
SV de Braak MO10-1
9:30u
VOW MO10-2
SV Valkenswaard MO10-1 10:45u
VOW JO7-1
SCMH JO7-1
10:30u
VOW JO7-2
SCMH JO7-3
10:30u
VOW Jeugd 29-september-2021
VOW JO13-1
Avanti'31 JO13-3

18:30u

SPORTUITSLAGEN
VOW Senioren Uitslag 18 – 19 september 2021:
Thuisteam
Uitteam
DAW
VOW Veteranen
Avanti'31 VR30+1 VOW VR30+1
RKVV Keldonk 1 VOW 1
Rood Wit'62 3
VOW 2
Nijnsel/TVE Reclame VR1 VOW VR1
VOW VR2 Blauw Geel'38/JUMBO VR1

4-1
2-5
1-2
2-2
3-5
4-1

Voor het programma van aankomend weekend kijk
op www.vow.nl senioren.
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Rik Compagne unaniem verkozen tot
lijsttrekker bij lokale partij HIER
Nr. 1 lijst 1
Rik Compagne is de onbetwiste
nummer één bij lokale partij
HIER. Compagne is tijdens de
algemene ledenvergadering
verkozen tot lijsttrekker. De
gemeenteraadsverkiezingen, die
in het voorjaar van 2022
plaatsvinden, gaat hij dan ook
met groot enthousiasme
tegemoet.
HIER is de naam van de grootste
lokale partij, die voortkomt uit meerdere lokale partijen uit
dertien kernen die Meierijstad vormen. De partij HIER zit
momenteel in de coalitie van de gemeente en heeft zich de
laatste jaren een betrouwbare partner getoond. Rik
Compagne wordt de lijsttrekker van deze partij. “We
hebben in de afgelopen jaren laten zien dat alle kernen er
toe doen en we ons hier graag hard voor maken”.
Compagne (33) is vader van twee jonge kinderen (2,5 en
5mnd.) en woonachtig in Boskant. Hij is inmiddels twee en
een halfjaar wethouder van de gemeente Meierijstad en
heeft daarbij de portefeuilles Zorg, Volksgezondheid en
Wonen. Compagne heeft aangetoond een capabele en
betrokken bestuurder te zijn die gaat voor samenwerking en
openheid van bestuur. “Ik wil graag doorgaan waar we mee
bezig zijn, namelijk het beste realiseren voor onze inwoners
in samenwerking en in overleg met alle partijen”. Aldus
Compagne.
De rest van de kieslijst wordt later dit jaar vastgesteld, we
streven naar een grote diversiteit op de kieslijst.

KIJK! KUNST ARTEMISIA:
VROUW & MACHT
Bibliotheek Sint Oedenrode organiseert op dinsdag 12
oktober om 20.00 uur een kunstlezing over de
tentoonstelling Artemisia: Vrouw & Macht.
Artemisia: Vrouw & Macht
De tentoonstelling Artemisia - Vrouw & Macht draait om
het bijzondere leven en werk van Artemisia. Een vrouw die
in de tijd van de Italiaanse barok stevig haar mannetje
stond. Luister naar de prachtige verhalen van kunsthistorica
Marie Christine Walraven over deze speciale vrouw.
De tentoonstelling Artemisia - Vrouw & Macht is een
spectaculaire tentoonstelling rond het leven en werk van
één van de bekendste, meest belangrijke kunstenaars van de
Italiaanse barok: Artemisia Gentileschi (1593-na 1654). Als
vrouw manifesteerde zij zich in een mannenwereld, zonder
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zich te conformeren. Na grote presentaties in ondermeer
Rome, New York, Milaan en recentelijk in Londen wordt
nu voor het eerst ook in Nederland haar werk centraal
gesteld. Artemisia Gentileschi was zo bekend, dat alleen
haar voornaam voldoende was, en dat nu nog is: Artemisia.
Kijk! Kunst
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
De kunstlezing begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer
22.00 uur. De kaartverkoop is reeds gestart.
Toegangskaarten zijn te koop via www.nobb.nl en in de
Noord Oost Brabantse Bibliotheken.
De entree bedraagt € 8,00 (in voorverkoop voor
bibliotheekleden € 6,00).

Bibliotheek in Zijtaart
Openingstijd bibliotheek in het Dorpshuis in
Zijtaart
dinsdagmiddag
12.30 – 14.00 uur
dinsdagavond
18.00 – 19.00 uur
donderdagavond
18.00 – 19.00 uur
Fijn u te mogen verwelkomen in onze bieb.
Sjaan, Thea, Mieke en Annelies
Vrijwilligers van de bibliotheek Zijtaart
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Op woensdag 6 oktober starten we weer met KinderAtelier.
In de wintermaanden wordt er 2x per maand op woensdag een
gezellige knutselmiddag georganiseerd voor jongens en meisjes van
groep 4 tot en met groep 8, van 14.15 uur tot 15.45 uur in het
Dorpshuis.
De kinderen worden op deze middagen begeleid en ondersteund
door onze vrijwilligers.
De data van de knutselmiddagen zijn als volgt:
• 6 oktober 2021
• 12 januari 2022
• 20 oktober 2021
• 26 januari 2022
• 3 november 2021
• 9 februari 2022
• 17 november 2021
• 23 februari 2022
• 1 december 2021
• 9 maart 2022
• 15 december 2021
• 23 maart 2022
De kosten bedragen voor een abonnement € 25,- en voor een losse
aanmelding € 4,- per keer.
Kies je voor een abonnement, ben je verzekerd van een plaats.
Schrijf snel in, we hebben een beperkt aantal plaatsen. VOL = VOL.
Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt.
Dit geldt ook voor abonnementen.
Aanmelden is verplicht voor elke woensdag.
Aanmelden kan via kinderatelierzijtaart@gmail.com onder
vermelding van je naam, geboortedatum en telefoonnummer.

KinderAtelier is een onderdeel van
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