WandeldrieDaagse 2022
Op dinsdag 26 juli gaat de jaarlijkse wandeldriedaagse van start. Dagelijks zijn er 2 routes:
1 route van ongeveer 5 km en 1 route van ongeveer 10 km. De tochten lopen in elkaar over,
zodat je bij een pauzeplaats van route kunt wijzigen.
Dinsdag 26 juli starten we op Jekschotstraat 8a
Woensdag 27 juli starten we bij Eethuis De Reiger Horeca
Donderdag 28 juli starten we eveneens bij Eethuis De Reiger Horeca
Bij de startplaatsen kun je inschrijven, elke avond van 18.15 uur tot 19.00 uur.
De kosten hiervoor zijn € 3,50 per inschrijving (s.v.p. contant betalen; er is GEEN pin
aanwezig).
Op donderdagavond is er voor elke deelnemer een herinneringsmedaille en een verrassing.
Onderweg zijn er twee pauzeplaatsen. Bij de eerste pauze is er voor iedereen een beker fris
en bij de tweede pauze is er fruit.
De routes gaan over verharde en onverharde wegen. Let te allen tijde op je eigen veiligheid
en neem evt. een veiligheidsvestje mee. Haal de wandelschoenen te voorschijn en geniet 3
dagen van de Zijtaartse natuur.
“Wandeldriedaagse” van Evenementen Groep Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 24 juli 10.30 uur Eucharistieviering Pater Holterman (Vivace)
Wij gedenken: Marietje van Hoof- van Asseldonk:
Albert van Uden (vanwege verjaardag): Maja Rovers- Reijnders
Mededeling:
Zaterdag 3 september is weer de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer.
De kosten zijn €. 10,00 p.p. In- en uitstappen bij de kerk in Zijtaart.
Opgeven voor 17 augustus, bij Christien van Helvoirt, Ceciliastraat 6, tel.nr.0413 – 365861

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
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
Gratis afhalen
Wegwerp pallets (kachelhout)
Broks Bloemen, Corsica 13a
tel. (0413) 35 14 92

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 zaterdag 6 augustus zal
de duofiets nog staan bij Fietsenwinkel Zijtaart.
Vanaf zondag 7augustus tot en met maandag 29
augustus zal de duofiets geplaatst worden bij Jan van
Nunen, Zondveldstraat 1a. Jan is mobiel bereikbaar op 06 236 288 23. Vanaf dinsdag 30 augustus zal de duofiets weer
staan op de vertrouwde plek bij Fietsenwinkel Zijtaart.

Van de redactie
Vanwege de zomervakantie verschijnt er in week 32 (op 10
augustus 2022) en week 34 (op 24 augustus 2022) geen
Dorpsnieuws Zijtaarts Belang. Gelieve hiermee rekening te
houden met het aanleveren van kopij.

Vakantiesluiting van de Zijtaartse bieb
De bibliotheek in het Dorpshuis in Zijtaart is tijdens de
zomervakantie vanaf dinsdag 26 juli gesloten. We gaan
weer open op dinsdag 6 september.
U kunt het gehele jaar 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, alleen moet u dan aangeven
dat u de gereserveerde boeken in de bieb in Veghel
ophaalt.
In de vakantietijd is de Veghelse bibliotheek open op:
maandag
10.00 – 17.00 uur
dinsdag
10.00 – 19.00 uur
woensdag
10.00 – 17.00 uur
donderdag
10.00 – 17.00 uur
vrijdag
10.00 – 19.00 uur
zaterdag
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
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KBO
Agenda week 30
(25 t/m 29 juli 2022)
De eerste week gedurende de vakantie:
Maandagmiddag Fietstocht (vertrek 13.30u bij de
kerk)
Dinsdagmiddag EETPUNT, Jeu de Boules, vrij
kaarten en biljarten (ook voor niet leden)
Donderdagmorgen sportief wandelen
Vrijdagmiddag EETPUNT, vrij kaarten en biljarten
(ook voor niet leden)
Dit programma geldt wekelijks gedurende de hele
vakantieperiode.
Heeft U hulp nodig, neem gerust contact op met een
van de bestuursleden of mail naar info@kbozijtaart.nl. Doen!
Enkele van onze leden zijn opgeleid als Vrijwillige
Ouderen Adviseur en zullen U belangeloos en
vertrouwelijk ondersteunen

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

Energietoeslag!!
Onze regering heeft besloten om
vanwege de sterk gestegen
energieprijzen eenmalig € 800,00
beschikbaar te stellen aan
huishoudens met een inkomen tot net
boven het sociaal minimum. Indien U
alleen AOW ontvangt of AOW + een klein pensioen, dan
komt U hier wellicht ook voor in aanmerking. De toeslag
kan aangevraagd worden tot 1 november 2022.
Kijk op www.meierijstad.nl/energietoeslag of U in
aanmerking komt voor deze toeslag.
U heeft recht op deze toeslag als Uw netto-inkomen per
maand (exclusief vakantiegeld) niet hoger is dan:
• Alleenstaand ouder vanaf de AOW-leeftijd € 1361,39
• Getrouwd of samenwonend vanaf de

AOW-leeftijd € 1829,50

Komt U er niet uit, bel met een van de medewerkers van
de gemeente via telefoonnummer 14 0413 of neem contact
op met een van de VOA’s van Actief 50+ KBO Zijtaart of
stuur een mailtje naarinfo@kbo-zijtaart.nl. U kunt op
vertrouwelijke behandeling rekenen!
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KBO kaarten
Uitslagen kaartmiddag 14 juli:
Rikken:
1.Piet v.d.Hurk
2.Tiny v.Zutphen
Jokeren:
Anneke v.d.Braak
Poedelprijs:
Lenie Henst
Loterij:
Rieky v.Zutphen
Zijtaartse Bridge Club 2001
Uitslagen van 15 juli:
A-lijn:
1.Huub v.d.Heuvel & Pieter v.Kaathoven
2.Cees & Riet v.Hout
3.Gerard Bekkers & Hannie Habraken
4.Toon & Marietje v.Schaijk
B-lijn:
1.Mien Verhoeven & Bert v.Helvoort
2.Clasien Nolle & Fien Rooijakkers
3.Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen

103 pnt
51 pnt
168 pnt.
- 63 pnt.

60,87 %
55,76 %
55,35 %
55,35 %
68,06 %
58,33 %
52,08 %
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Nieuws van Actief 50+ KBO Biljarten
Zijtaart

Startdatum zal zijn maandag 29 augustus en de finaleavond zal plaatsvinden op woensdag 7 september. Dan zal
bekend zijn wie Toon Cissen gaat opvolgen als kampioen
Biljarttoernooi KBO Zijtaart
van jaargang 2022.
De speelmomenten/-tijden in de voorronde zijn als volgt:
Hoewel we nog niet geheel verlost zijn van alle
maatregelen rondom corona, wordt het toch tijd om de blik maandag 29 aug., woensdag 31 aug. en donderdag 1 sept. in
vooruit te richten op het nieuwe seizoen. Een van de eerste de middag (13.00-17.00 uur) en in de avond (19.00-22.30
uur). Voorkeur om in de middag of avond te spelen is aan te
activiteiten die dan op de rol staan, is het organiseren van
het ondertussen traditioneel geworden KBO biljarttoernooi. geven op het aanmeldformulier, alsmede eventuele data van
verhindering. Op maandag 5 september zullen de achtste
Deelname aan dit toernooi, dat voor de 8e keer gehouden
zal worden, staat open voor alle leden van Actief 50+ KBO finales plaatsvinden (19.00 - 22.30 uur) en op woensdag 7
september zullen in de middag de kwartfinales gespeeld
Zijtaart, zowel mannen als vrouwen.
worden en vanaf 19.00 uur de halve finales en de finale.
Het inschrijfgeld voor deelname bedraagt € 4,00. Te
Uiteraard kan het speelschema nog worden aangepast, want
voldoen bij aanmelding. De wedstrijden zullen gespeeld
het aantal deelnemers is bepalend voor het aantal benodigde
worden op de biljarts in ons dorpshuis Het Klooster.
Elke deelnemer speelt minimaal 3 partijen in poulevorm en speelmomenten. Vrij biljarten zal daardoor op woensdag 31
aug. en woensdag 7 sept. niet mogelijk zijn.
de nummers 1 en 2 zullen doorgaan naar de volgende
Om een en ander op de juiste wijze te kunnen voorbereiden,
ronde. De partijen gaan over 25 beurten en het aantal te
zal de inschrijvingstermijn sluiten op zaterdag 20
maken caramboles is gebaseerd op het (veelal bekende)
augustus. Hierna zal elke deelnemer tijdig een speelschema
persoonlijke gemiddelde van de deelnemende
toegestuurd krijgen om zich goed voor te kunnen bereiden
speler/speelster.
op zijn/haar partijen.
Let wel: om organisatorische
en sportieve redenen dient
…………………………………………………………………….
een deelnemer gedurende het
Aanmeldformulier:
toernooi beschikbaar te zijn
en bv niet de 2e week op
Naam:
..............................................................................
vakantie of anderszins
verhinderd te zijn!
Adres:
...............................................................................
Aanmelden kan door
onderstaand strookje in te
vullen en in te leveren bij een
Tel.nr.:
...............................................................................
van de volgende personen:
Toon vd Oever, Past.
E-mailadres: ...............................................................................
Clercxstraat 97 of Toon
Cissen, Hoolstraat 1A.

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 20 augustus!

Vergeet niet bij aanmelding
het inschrijfgeld te voldoen!
Namens de wedstrijdleiding,
Toon vd Oever en Toon
Cissen
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GASTVRIJ
Het is van het allergrootste belang
dat mensen bij elkaar thuis mogen komen.
Het gevoel hebben dat je welkom bent,
geeft aan het leven zin en inhoud.
Je mag zijn wie je bent.
Er is ruimte voor je vreugde en verdriet.
Je ontmoet er een luisterend oor.
Je deelt er in elkaars leven.
Waar je gastvrij ontvangen wordt
of waar je je deur naar anderen openzet,
daar vind je geborgenheid en liefde.
Het geeft je alle kansen om een nieuwe mens te worden.
Er is geen sprake van 'moeten' maar van 'mogen'.
Je hoeft geen stand op te houden:
je weet je helemaal aanvaard.
En je voelt dat je elkaar op handen draagt.
Je hoeft je niet te verliezen in zorgen en drukte,
want je bent er allereerst voor elkaar.
Je maakt daarin de naam van God waar,
de naam die luidt: Ik-zal-er-zijn-voor-jou.
Waar mensen elkaar echt ontmoeten,
daar is ruimte voor een Godsontmoeting.
Hij laat Zich zien in het gelaat van de ander.
En dat geeft je nieuwe kracht, nieuw leven.
Het laat je zien, dat er maar één ding belangrijk is:
je openstellen voor elkaar en voor God.

20 juli 2022 – 27 juli 2022
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Velen hebben het mogen
aanschouwen, maar velen ook niet.
De werkgroep vond het bij het
opruimen uiteraard wel jammer
dat de verzameling slechts 2 dagen
getoond kon worden, en dat de
doeken nu met een onbestemde
toekomst in het dorpshuis werden
opgeborgen.
Maar het bestuur van het
dorpshuis bracht uitkomst en biedt
de tentoonstellingscommissie de
gelegenheid om in de vakantieperiode, als er geen
activiteiten in het dorpshuis plaatsvinden, een zaal in te
richten als tentoonstellingsruimte. Daar maken we graag
gebruik van.
In de periode van 25 augustus t/m 4 september op
elke dinsdag en vrijdag
van 13:00 tot 17:00
in Dorpshuis Het Klooster
is iedereen, die de tentoonstelling nog niet heeft gezien, of
nogmaals wil zien, welkom om deze te komen bezichtigen.

Wim Holterman osfs

Tentoonstelling 150 jaar Zijtaart
geprolongeerd in het Dorpshuis
De tentoonstelling die bij
gelegenheid van de feestelijkheden
rond het 150-jarig bestaan van ons
dorp op 18 en 19 juni te zien was in
de kerk werd goed bezocht en zeer
gewaardeerd.

Fantastisch vakantie-doeboek voor alle
basisschoolleerlingen in Meierijstad!

De zomervakantie staat bijna voor de deur.
SAAM*scholen, Verdi Onderwijs, SKOPOS Schijndel en
gemeente Meierijstad hebben samen een prachtig vakantiedoeboek gemaakt voor alle basisschoolleerlingen in
Meierijstad.
Het is een kleurrijk boek vol met educatieve en vooral
leuke uitdagingen, o.a. aangeleverd vanuit het bedrijfsleven
van Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel. Genoeg voor
Zo’n 200 historische foto’s, afgedrukt op 12 doeken van 3
meter lengte, vormden een indrukwekkend overzicht van de urenlang vakantieplezier.
ontwikkeling van de parochie en het maatschappelijk leven Dit doeboek is tot stand gekomen vanuit het Nationaal
Programma Onderwijs. Want ook tijdens de zes weken
in Zijtaart vanaf het jaar 1872.
zomervakantie is het fijn om bezig te kunnen zijn, ook voor
kinderen die misschien niet op vakantie gaan.
Wethouder Onderwijs Johan van Gerwen reikte op
woensdag 13 juli de eerste exemplaren van het vakantiedoeboek uit aan leerlingen van basisschool de Heijcant in
Schijndel.
Alle leerlingen van de basisscholen in Meierijstad
ontvangen in de week van 18 juli een exemplaar via hun
eigen school.
Ook voor kinderen in Meierijstad die buiten de gemeente
naar school gaan, is er een vakantieboek beschikbaar.
Aanmelden hiervoor kan door uiterlijk vrijdag 29 juli een email (voorzien van de naam van uw kind, leeftijd, adres en
school) te sturen naar mvancreij@meierijstad.nl.
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Clubkampioenschappen Dubbel
Op zondag 17 juli stonden de finales van
de Clubkampioenschappen Dubbel op
het programma bij TV Zijtaart.
Dit jaar deed voor het eerst ook de jeugd
mee aan deze kampioenschappen. In hun
eigen categorie speelden zij
wedstrijden in het enkelspel
tegen elkaar. In de finale
mochten Jaap van der Linden
en Teun van den Hurk het
tegen elkaar opnemen.
Uiteindelijk was Jaap met 6-3
en 6-0 te sterk en ging hij er
met de eerste plaats vandoor.
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André Schepers en
Mark van Bakel
traden in de finale
van de Heren Dubbel
7 aan tegen Jochem
v.d. Linden en Piet
v.d. Hurk. Jochem en
Piet moesten helaas
hun meerdere
erkennen in André en
Mark en verloren met
6-3 en 6-4.
Wij feliciteren de winnaars van harte. Helaas had het
toernooi dit jaar minder deelnemers dan andere jaren. De
organisatie hoopt van harte dat er zich volgend jaar meer
deelnemers aanmelden voor dit leuke en gezellige toernooi!
Graag tot volgend jaar!

Van dance tot swing tijdens Fabriek
Magnifique in De Afzakkerij
In de Dames
Dubbel 6 ging de
finale tussen
Monique v.d.
Hurk en Sonja van
Hamond tegen
Jolanda van
Zutphen en
Anouska van der
Heijden. Jolande
en Anouska wonnen met 6-2 en 6-3.
In de Dames Dubbel 7
waren het Diane
Biemans en Ivonne van
de Ven die het tegen
Marianne van Loon en
Jonneke Vissers
opnamen. Dit werd een
lange partij, maar
uiteindelijke wisten
Marianne en Jonneke
met 6-4 en 7-5 de winst
te pakken.
De Heren Dubbel
5/6 werd gewonnen
door Martijn van de
Rijt en Stef van
Stiphout. Zij traden
in de finale aan tegen
Dorus Dortmans en
Ronald van Eert.
Met 6-2 en 6-4
waren Martijn en
Stef het sterkste
koppel.

Komend weekend is het op meerdere mooie plaatsen in
Veghel weer tijd voor kunst, cultuur en food tijdens een
nieuwe editie van Fabriek Magnifique. Natuurlijk is ook
op de Noordkade weer van alles te zien, te horen en te
proeven. Zo ook weer in cultuurcafe De Afzakkerij waar
voor elk wat wils en voor verschillende leeftijden een
aantrekkelijk programma is gemaakt. Van technodance tot
swingende dansmuziek en van verzoekplaten tot
verzoeknummers. De toegang tot alle optredens is gratis.
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Sfeervol muziekfeest
‘Vrienden van Zijtaart LIVE’
Afgelopen zaterdag 16 juli was het dan zover, het
muziekfeest van Muziekvereniging Sint Cecilia Zijtaart op
het dorpsplein. We hadden er veel zin in en het resultaat
mag er ook zijn. Het was een gezellige en sfeervolle avond
met een mooi dorpsplein gevuld met ons publiek; de
Vrienden van Zijtaart LIVE!

Ook Marc van Kessel was als gastdirigent uitgenodigd.
Marc heeft jaren het opleidingsorkest gedirigeerd. Veel van
zijn leerlingen zitten nu inmiddels in het fanfareorkest. De
slagwerkgroep was er natuurlijk ook bij en speelde een
drietal mooie werken op de (melodische)
slagwerkinstrumenten. De jeugdslagwerkgroep speelde
onder andere het spectaculaire nummer Fireball, waarbij de
majoretten de dans verzorgde.
De majoretten hadden voor dit zomerconcert allemaal
nieuwe dansen ingestudeerd. Visuele spektakels met op het
Bij het vieren van een feest kan onze blaaskapel De
Boemelaars natuurlijk niet ontbreken. Zij openden het
feest dan ook op de wel bekende en unieke
Boemelaarsfiets, al in gebruik sinds 1978.
In optocht achter onze blaaskapel werden de leden van
onze jubilerende muziekvereniging binnen gehaald
door het publiek. De 120ste verjaardag van de
muziekvereniging vierden we met onze vrienden. Zo
zong Suus Wijnen een aantal mooie nummers mee met
het opleidingsorkest. Ook het zangduo Tamara
Heuveling en Emiel van Herk kon natuurlijk niet
ontbreken. Op veel Proms- en Dinerconcerten hebben
zij eerder hun muzikale bijdrage geleverd. Zij zongen
onder andere de nummers Hallelujah en Why tell me
why mee met het fanfareorkest. Ook was voor deze
gelegenheid onze ere-dirigent Jan Buil gevraagd om nog
eens op de dirigentenbok te klimmen om de Marche Sainte
Cecila te dirigeren. Deze mars is geschreven door onze
huidige dirigent Albert-John Vervorst.

einde een modeshow met daarin 120 jaar majorette- en
fanfaregeschiedenis. Dit was een spetterend sluitstuk van
deze mooie avond.
Na het officiële gedeelte verzorgde de DJ nog een gezellige
afterparty.
Met de Vrienden van Zijtaart LIVE! luidden we muzikaal
de zomervakantie in.

