Tentoonstelling 150 jaar Zijtaart geprolongeerd in het Dorpshuis

Rectificatie:
Vorige week meldden we de openingstijden van het Dorpshuis i.v.m. de
fototentoonstelling, echter hebben we daarbij een verkeerde datum genoemd.
Niet vanaf 25 augustus, maar

in de weken van 25 juli 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.

Openingstijden Dorpshuis
Het Dorpshuis is dagelijks geopend van 8.30-17.00 uur voor de Geldmaat.
Vanaf 25 juli tot/met 2 september elke dinsdag en vrijdag voor het eetpunt om
12.00 uur.
En voor iedereen elke dinsdag en vrijdag van 13.00-17.00 uur om vrij te kaarten,
bridgen, biljarten en keezen.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 31 juli 10.30 uur Woord- en Communieviering Diaken van der Zanden
(Samenzang)
Wij gedenken: Overl.ouders van Lankvelt- van der Linden, zoon Harrie en dochter Bertha:
Bertha Oppers- van Erp (vanw.verjaardag): Cor Oppers: Jaargetijde Marion Jonkers- van
Zoggel: Hans van Zoggel: Mies en Anneke van Zoggel- van der Linden: Martina JonkersVerbruggen: Henk en Marietje van der Linden- van Schaijk: Jaargetijde Joop de Bie ,
familie Rooijakkers- van Lankvelt en overl.familieleden: Leo en Mien van Acht- Kanters,
zoon Henkie en Susan van den Tillaart: Jaargetijde Dinie Vogels- van der Burgt
Overleden: Maja Rovers- Reijnders in de leeftijd van 75 jaar
Mededeling:
Zaterdag 3 september is weer de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer.
De kosten zijn €. 20,00 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

Jaargang 31 nr. 43
27 juli – 3 aug. 2022

© zijtaarts belang
Banknr.:
NL69RABO0160809002
t.n.v. Stg. Dorpsnieuws
Zijtaarts Belang
Rabobank Uden-Veghel

Kopij voor nr. 44
Inleveren uiterlijk
1 aug. 19.00u bij:
Jac Schuurmans
Corsica 10 A
Tel. (0413) 35 05 64 of
Email: Dorpsnieuws@
ZijtaartsBelang.nl
Website:
www.ZijtaartsBelang.nl

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 31 nr. 43

27 juli 2022 – 3 aug. 2022

pagina 2

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

Het ijzerboerke maakt geen rondje Zijtaart
op zaterdag 30 juli 2022.
't Zutje wenst u een fijne vakantie.

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

Oud Papier ophalen!!!
LET OP Zaterdag 30 juli komen wij
weer langs, om het oud papier op te
halen.
CV de Reiger

KBO
Agenda week 31
(1 t/m 5 augustus 2022)
Het programma tijdens 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 t/m week 35.
Hebt U hulp nodig of gewoon een vraag, neem gerust
contact op met een van de bestuursleden of mail naar
info@kbo-zijtaart.nl. Doen! Enkele van onze leden zijn
opgeleid als Vrijwillige Ouderen Adviseur en zullen U
belangeloos en vertrouwelijk ondersteunen.
Zomeractiviteiten:
● Jeu de Boules 10 augustus 14.00 uur “Cloeck en
Moedigh” (Mater Lemmensstraat 27, 5492 BJ SintOedenrode). Aanmelden is nog mogelijk t/m 31juli bij
Piet vd Tillaart (06 - 422 819 32) zodat het juiste aantal
banen gereserveerd kan worden;

● Kegelen 17 augustus 14.00 uur “Vresselse Hut”.
Aanmelden is nog mogelijk t/m 31juli bij Piet vd Tillaart
(06 - 422 819 32) zodat het juiste aantal banen
gereserveerd kan worden;
● Fietsdag woensdag 24 augustus. Vertrek bij kerk om
10.00 uur. Meer informatie leest u later nog in het
Zijtaarts Belang.
Excursie UDEA woensdag 21 september 19.00 uur.
Omdat we al overboekt zijn, is aanmelden niet meer
mogelijk. Als u zich hebt aangemeld, maar op deze dag
verhinderd bent, laat het ons weten.
Uitslagen kaartmiddag 21 juli:
Rikken:
1.Piet v.d.Hurk
2.Willy v.d.Berkmortel
Jokeren:
Jan v.Zutphen
Loterij:
Rieky v.Zutphen

89 pnt
59 pnt
120 pnt

Zijtaartse Bridge Club 2001
Uitslagen van 22 juli:
A-lijn:
1.Cees & Riet v.Hout
2.Tonnie Kivits & Jan Rijkers
3.Toon & Marietje v.Schaijk
4.Mien v.Berkel & Mien Verhoeven
5.Mari v.Berlo & Adriaan v.d.Tillart
6.Gerard Bekkers & Hannie Habraken

66,25 %
62,92 %
55,00 %
52,50 %
50,83 %
50,00 %
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BIDDEN....
Heer, leer ons bidden...
Dat is de diepe wens van de leerlingen.
Ze vragen om eenzelfde band,
die Jezus heeft met Zijn Vader.
Hij vertelt dan het verhaal
van een vriend in de nacht.
Zo is God: Hij laat niemand vallen.
Hij is er gewoon!
Hij wil gevraagd worden
en is bereid om Zijn geestkracht door te geven.
Zo is Hij als een vader, een moeder.
Hij laat ons niet in de steek.
Tot Hem bidden is vragen en danken,
maar vooral je luisterend openstellen;
ontvankelijk zijn voor Zijn aanwezigheid.
Bidden is daarom ook:
de diepste bronnen in jezelf aanboren
en onvermoede krachten laten opborrelen.
Het is niet vragen om het onmogelijke;
wel vragen om kracht om het leven aan te kunnen.
Bidden is voor een gelovige als adem:
je ademt als het ware de Geestkracht in,
en je ademt het uit door je manier van leven,
door je inzet en je solidariteit.
Wim Holterman osfs

Eindelijk vakantie, eindelijk tijd voor ons samen
In samengestelde gezinnen is vakantie altijd een
ingewikkeld item. De een wil met alle kinderen op
vakantie, de ander wil tijd voor de eigen relatie, liever
zónder kinderen. En dan moet dat allemaal nog maar te
realiseren zijn, ervan uitgaande dat de ex-partners hierin
enige soepelheid hebben. En als je in je nieuwe relatie
samen nog een kindje hebt, wil je met je eigen gezinnetje
vaak ook nog iets.
Als het dan eindelijk geregeld is…
Dan ga je genieten van deze verdiende vakantie. Zodat je
uitgerust terug komt. Je kind is bij de andere ouder, dus
even geen zorgen. Maar helaas: een van jouw kinderen
breekt een pols of wordt door een bij gestoken en krijgt een
allergische reactie. Natuurlijk wil je dat weten en het is
logisch dat je ex-partner jou direct informeert. Als alles
verder redelijk verloopt, kun je nog steeds genieten van de
vakantie.
Maar dat gaat niet altijd zo maar…
Je partner heeft ook kinderen die bij de andere ouder
verblijven. En deze partner presteert het om bij elk
wissewasje de telefoon te grijpen. Dan wordt er gebeld
omdat men een zwembroek niet kan vinden of het
fietssleuteltje. Dan weer is de goudvis dood. Steeds word je
lastig gevallen om niks. Of om dingen waar je nu toch niks
mee kunt doen. Telkens hoop je dat dit het laatste incident
was en steeds blijft de telefoon rinkelen. Je bent het zat, en
je partner misschien nog meer….
Afspraken
Natuurlijk is het verstandig om afspraken te maken
waarover wel en niet gecommuniceerd wordt tijdens de
vakantie. En er gebeurt altijd wel wát. Sommige dingen zijn
niet te voorzien, en sommige dingen had je tevoren kunnen
bedenken. Sommige ex-partners zijn daarin wat extreem.
Soms gewoon, omdat ze zich over àlles druk maken, soms
omdat ze het leuk vinden om jouw vakantie te verpesten.
Geen oog om oog
Soms gaan mensen het storende gedrag kopiëren om te
laten zien hoe ergerniswekkend dit is. Dus wanneer deze ex
nog op vakantie moet, dan zal ie het weten ook! Ik zou niet
aanraden dit gedrag over te nemen.
Wat wel kan: bereid je voor op de volgende vakantie. Maak
een afspraak.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
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Eind juli bereikt onze schadehersteller Henk zijn
pensioengerechtigde leeftijd, maar gaat nog niet stoppen
met werken…
Henk kwam als 25 jarige jongen in 1981 bij ons (M vd
Heijden Autocentrum) in dienst als schadehersteller. Vorig
jaar mei was dan ook zijn 40 jarig jubileum.
Nu bereikt hij zijn pensioengerechtigde leeftijd en wil hij
daarna nog steeds zijn vak blijven uitoefenen. Nu niet alle
dagen van de week meer, maar parttime. Dan heeft hij meer
tijd om met zijn kleinkinderen door te brengen, overdag te
gaan tennissen en er samen met zijn vrouw Hanny op uit te
gaan.
We zijn blij met onze vakman Henk die als schadehersteller
alles kan: demonteren, strak maken, schuren, spuiten,
monteren, etc. Van schadetaxatie van de auto tot weer als
nieuw. Fijn dat hij ons team nog blijft versterken.
Proost Henk, op jouw pensioengerechtigde leeftijd!

