ZATERDAG 17 SEPTEMBER: ZIJTAART RUIMT OP,
ZWERFAFVAL EN PLASTIC TUINMEUBELEN
Op zaterdag 17 september 2022 vindt de World Clean Up Day weer plaats. Ook in Zijtaart.
Behalve het opruimen van zwerfafval, bieden we u dit jaar de mogelijkheid om gratis uw
harde kunststoffen in te leveren. Daarvoor staat er die dag een container op kerkplein van
9.00 uur tot 12.30 uur.
Onder harde kunststoffen worden verstaan: tuinmeubelen, kunststof bloempotten,
glijbanen, speelhuisjes, oude kunststof zandbakken enz. Dus eigenlijk alle kunststoffen die
in je tuin staan. Pas op: geen schrootjes of pvc leidingen! De container gaat daarna naar de
Plastic Recycling Company in Schijndel waar al het verzamelde materiaal 100% gerecycled
gaat worden en grondstof wordt voor een nieuw product. Zo dragen de inwoners van
Zijtaart bij aan het recyclen en is de cirkel weer rond.
En uiteraard gaan we ook dit jaar weer aan de slag met het verzamelen van zwerfafval in
Zijtaart en omgeving. Kom samen verzamelen met je buurt, familie, gezin of vrienden en
vriendinnen. Verzet je wekelijkse wandeling naar zaterdag en pik onderweg het zwerfafval
op met je wandelclub. Kortom, kom in actie.
Vervolg op pagina 2

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 7 augustus 10.30 uur Eucharistieviering Pater Holterman
Wij gedenken: Jan Oppers (vanw.verjaardag); Ellie Van Schaijk- Lunenburg
(vanw.trouwdag); Overl.ouders van Nunen- van Schaijk; Overl.ouders Lunenburg- de Wit
en overl.familieleden.
Zondag 14 augustus Maria Ten Hemel Opneming 10.30 uur Woord- en
Communieviering (Seniorenkoor)
Wij gedenken: Piet en Mart van den Tillaart- Kremers; Christ Rooijakkers en
overl.familieleden.
Mededeling: Zaterdag 3 september is de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer. De kosten
bedragen € 20,00 p.p.. In- en uitstappen bij de kerk in Zijtaart. Opgeven voor 17 augustus
bij Christien van Helvoirt, Ceciliastraat 6, tel. (0413) 36 58 61.

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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We hebben mooi
weer besteld en de
rest wordt ook voor
je geregeld. Dus wil
je mee komen
helpen en/of heb je
nog hard kunststof
liggen, zet de 17e
dan vast in je
agenda. Verdere
informatie volgt na
de vakantie.
Graag tot de 17e,
Evenementen Groep
Zijtaart

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

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

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 06-23628823. Vanaf
dinsdag 30 augustus zal de duofiets weer staan op de
vertrouwde plek bij fietsenwinkel Zijtaart..
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hap, zodat thuis de tafel niet hoeft te worden gedekt.
Deze laatste stop is vrijblijvend, men kan ook door naar
huis;
● Excursie UDEA woensdag 21 september 19.00u.
Omdat we al overboekt zijn, is aanmelden niet meer
mogelijk. Als U zich hebt aangemeld, maar op deze dag
niet kunt, laat het ons tijdig weten.

Vakantiesluiting van de Zijtaartse bieb
De bibliotheek in het Klooster / Dorpshuis in Zijtaart is
tijdens de zomervakantie vanaf dinsdag 26 juli gesloten.
We gaan weer open op dinsdag 6 september
U kunt door het jaar heen 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 op halen. 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 – woensdag – donderdag
10.00 – 17.00 uur
dinsdag - vrijdag
10.00 – 19.00 uur
zaterdag
10.00 – 16.00 uur
zondag
gesloten

KBO

Prettige vakantie en tot ziens op de eerste dinsdag in
september.

Sjaan, Thea, Mieke en Annelies
Agenda week 32 en
Vrijwilligers van de bibliotheek in Zijtaart
33 (8 t/m 19
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:
● 10 augustus 14.00u Jeu de Boules “Cloeck en
Moedigh” (Mater Lemmensstraat 27, 5492 BJ SintOedenrode). Deelnemers hebben zich al aangemeld;
● 17 augustus Kegelen 14.00u “Vresselse Hut”.
Deelnemers hebben zich al aangemeld;
● Fietsdag woensdag 24 augustus, 10.00u vertrek bij kerk.
Aanmelding is niet nodig. De lengte van de totale tocht
is ongeveer 60 km. Bij de tussenstop ’s middags kan er
soep, koffie/thee en worstenbroodjes gekocht worden.
Een zelf meegebracht lunchpakket kan ook genuttigd
worden. Ergens tussen 16.00 en 17.00 uur is de laatste
stop bij een cafetaria in de buurt voor een lekkere warme
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GENIETEN MAG
Het leven kan soms zwaar overkomen.
We moeten hard werken.
We hebben zorgen over de kinderen.
Om goed rond te kunnen komen
moeten we op onze tellen passen.
Ook zien we de broosheid van ons leven.
Ziekte en dood, beperktheid en onmacht:
we kunnen ze niet ontlopen.
Onze beste bedoelingen hebben niet het effect,
dat we graag zouden willen.
Toch mag dat alles ons niet verleiden
tot een pessimistische levensvisie.
We hoeven niet uit het oog te verliezen,
dat er ook veel te genieten valt.
Natuur en mensen,
vriendschap en liefde,
geluk en vrede:
ze zijn ons gegeven om te genieten.
Als ons leven alleen maar
sloven en slaven wordt
dan doen we onszelf tekort.
We kunnen niet alles op zijn beloop laten.
Maar we mogen onze ogen ook niet sluiten
voor het mooie en het goede op onze levensweg.
Ons werken is slechts goed,
als het in dienst staat van echt leven:
van delen en geven,
van verwonderen en ontvangen,
van samen gelukkig zijn.
Genieten moeten we niet uitstellen tot morgen.
Het mag vandaag al beginnen.
Echt...het mag!
Ook dat staat in de bijbel!
Wim Holterman osfs

Gadja geeft een eigentijdse
draai aan de blues
Op zondag 7 augustus om 15.00
uur kun je in De Afzakkerij op de
Noordkade in Veghel weer een
paar uur genieten van livemuziek.
Deze keer een optreden van de
bluesband Gadja. Zij geven een
eigentijdse draai aan ‘de blues’
met een rock en soul accent. Niet
alleen leuk om naar te luisteren
maar ook om op te dansen. De
toegang tot het optreden is gratis.
Gadja is een bluesband uit Vught
en omgeving. Het is een ‘fusie’

van vier professionele muzikanten. Leadgitarist Daan
Soumokil en bassist Nelis Parinussa hebben samen in de
70-er jaren in de band ‘Daddy´s Four’ gespeeld. Hierna
sloegen ze ieder hun eigen muzikale weg in. Na vele jaren
kruisten hun paden weer en dat is het moment waarop
‘Gadja’ ontstond. Om de band te completeren kwamen
zanger Jan Schapendonk en Drummer Peep Witteveen
erbij. Hun muziek is afwisselend en staat garant voor een
gezellige swingmiddag, het ‘dak moet eraf’ is het motto van
Gadja. De band speelt nummers van o.a Jonny Lang, The
Cream, Jimi Hendrix, The Blues Breakers, Stevie Ray
Vaughn, ZZ Top en Coco Montoya maar ook eigen
nummers. Inmiddels is de muziek van Gadja ook op CD
verkrijgbaar.
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in de bijzondere sprookjeswereld wonen. Zal Dorothé weer
veilig bij haar oom en tante terugkomen?
Jeugdproductie met bekend sprookje
‘Peter Pan’, ‘Hans en Grietje’, ‘De Kleine Zeemeermin’.
Zomaar wat producties die de afgelopen jaren door
theatergroep Mariahout verzorgd werden. Jaarlijks speelt de
groep met haar jeugdproductie een bekend sprookje. De
spelersgroep bestaat uit volwassenen en jongeren die van de
basisschool af zijn en trekt dit jaar de eerste drie weken van
de grote vakantie door heel Nederland om hun productie
aan het hooggeëerde publiek te laten zien. ‘De Tovenaar
van Oz’ is speciaal voor de toneelgroep geschreven en
bewerkt. De aankleding is verzorgd door vrijwilligers die
bij de theatergroep betrokken zijn. Met prachtige kostuums,
sprankelende muziek en spannende momenten zullen
kinderen op het puntje van hun stoel zitten. Want natuurlijk
Dorothé en haar hondje Toto willen terug naar oom
is er een gemene heks en natuurlijk is er een tovenaar…
Henry en tante Em nadat ze door een verschrikkelijke
Maar zoals in zoveel sprookjes is niet alles zoals je denkt
storm naar een heel bijzonder land geblazen zijn. Met
een vrolijke kleurrijke kindervoorstelling voor kinderen dat het is.
Dat is bij ‘De Tovenaar van Oz’ niet anders; Dus, kom
vanaf vier jaar hopen de spelers van Theatergroep
kijken en reis mee over de gele weg.
Mariahout weer volle theaters te trekken.
Nadat de wind is gaan liggen blijkt de wereld van Dorothé
In Openluchttheater Mariahout is de Tovenaar van Oz te
opeens helemaal anders te zijn. Toto is ineens groot en er
zien op 4,7 en 11 augustus.
zijn heksen die haar helpen of die juist boos op haar zijn.
Het enige wat Dorothé wil is weer terug naar huis. Degene
die haar kan helpen is de Tovenaar van Oz. Op weg naar de
tovenaar die in de Gouden stad woont merkt Dorothé dat ze
niet de enige is die wensen heeft. Ze ontmoet Vogelschrik,
Blikken vrouw en Leeuw en zij hebben ook vragen aan de
Tovenaar. Samen stappen ze flink door over de gele weg
om uiteindelijk de tovenaar te ontmoeten. Hun tocht gaat
langs verschillende vrolijke, enge en bijzondere wezens die

Fantasierijke ‘Tovenaar van Oz’ in
het Openluchttheater Mariahout

Afzakkereisje naar de Méditerranée met
live muziek

Op donderdag 4 augustus kun je vanaf 20.00 uur weer op
reis naar een zomerse bestemming en je hoeft er niet eens
ver voor weg. Cultuurcafé De Afzakkerij op de Noordkade
in Veghel organiseert ook deze zomer weer een wekelijkse
trip op donderdag naar een mooie bestemming. Het
Afzakkereisje gaat deze week naar het Middellandse
Zeegebied. Er is voor elke bezoeker een welkomstdrankje
en een passend hapje van het huis. Bovendien is er deze
week livemuziek van het trio Desde El Alma. De volgende
‘Afzakkereisjes’ zijn op donderdag 11 augustus (Texas), 18
augustus (Jamaica), 25 augustus (Afrika) en 1 september
(Mexico). De toegang tot alle avonden is gratis.
Ze noemen zichzelf “Desde El Alma”, wat betekent “vanuit
de ziel”. Dat tekent ook het passionele repertoire. Het trio
brengt een verzameling van voornamelijk Zuid-Europese
liedjes: Italiaans, Portugees, Spaans, Frans, etc. En niet
alleen volkse of populaire liedjes, maar ook doorgaans
goed verteerbare nummers uit het Napolitaanse repertoire.
Soms ook aangevuld met Engelstalige of Nederlandstalige
nummers. Maar ook als er behoefte is aan een meer
ingetogen optreden hebben is er genoeg voorhanden. De
combinatie accordeon, gitaar en zang - vaak ook
tweestemmig - zie je niet zo veel. Ten onrechte. Desde el
Alma laat horen dat het een prima combinatie is. Dat wordt
nog eens versterkt doordat de drie leden hun verschillende
muzikale achtergronden laten versmelten. Prachtig dus.
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Nieuws van Actief 50+
KBO Biljarten Zijtaart
Biljarttoernooi KBO Zijtaart
Hoewel we nog niet geheel verlost zijn
van alle maatregelen rondom de
coronapandemie, wordt het toch tijd om
de blik vooruit te richten op het nieuwe
seizoen. Een van de eerste activiteiten
is het organiseren van het ondertussen
traditioneel geworden KBO
Biljarttoernooi.
Deelname aan dit toernooi, dat voor de
8e keer gehouden zal worden, staat
open voor alle leden van Actief 50+
KBO Zijtaart, zowel mannen als
vrouwen. Het inschrijfgeld voor
deelname bedraagt € 4,00, te voldoen
bij aanmelding. De wedstrijden zullen
gespeeld worden op de biljarts in 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 29 augustus en de finaleavond zal plaatsvinden op woensdag 7
september. Dan zal bekend zijn wie Toon Cissen gaat
opvolgen als kampioen van jaargang 2022.

22.30 uur).Voorkeur om in de middag of avond te spelen is
aan te geven op het aanmeldformulier, alsmede eventuele
data van verhindering. Op maandag 5 september zullen de
achtste finales plaatsvinden (19.00 -22.30) en op woensdag
7 september zullen in de middag de kwartfinales gespeeld
worden en vanaf 19.00 uur de halve finales en de finale.
Uiteraard kan het speelschema alsnog worden aangepast
want het aantal deelnemers is bepalend voor het aantal
benodigde speelmomenten. Vrij biljarten zal daardoor op
woensdag 31 aug. en woensdag 7 sept. niet mogelijk zijn.

Om een en ander op de juiste wijze te kunnen voorbereiden,
zal de inschrijvingstermijn sluiten op zaterdag 20
De speelmomenten/-tijden in de voorronde dit jaar zijn als
augustus. Na sluiting van de inschrijvingstermijn zal elke
volgt : maandag 29 aug., woensdag 31 aug. en donderdag 1 deelnemer tijdig een speelschema toegestuurd krijgen om
sept. in de middag (13.00-17.00) en in de avond (19.00 zich goed voor te kunnen bereiden op zijn/haar partijen.
Let wel : om organisatorische
…………………………………………………………………….
en sportieve redenen dient een
deelnemer gedurende de tijd
Aanmeldformulier:
van het toernooi beschikbaar te
zijn en bv niet de 2e week op
Naam:
..............................................................................
vakantie of anderszins
verhinderd te zijn !
Adres:
...............................................................................

Tel.nr.:

...............................................................................

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 20 augustus!

Aanmelden kan door het
aanmeldformulier in te
vullen en in te leveren bij
een van de volgende
personen : Toon vd Oever,
Past. Clercxstr. 97 of Toon
Cissen, Hoolstraat 1A.
Vergeet niet bij
aanmelding het
inschrijfgeld te voldoen!
Namens de wedstrijdleiding,
Toon vd Oever,
Toon Cissen
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mens is, met eigen fouten, eigen behoeftes, eigen blinde
vlekken, eigen oud zeer.
Wanneer verliefdheid over gaat
Uiteindelijk probeert men elkaar vaak eerst te veranderen,
als dat niet lukt legt men zich hierbij neer, zeker als men
bemerkt dat de pogingen niets uithalen. Uiteindelijk gaat de
Hoge verwachtingen vallen wel eens tegen
Als men verliefd is, is er niks wat er aan de ander mankeert. verliefdheid over óf wel doordat men elkaar loslaat, óf
omdat men beseft dat geen enkel mens kan voldoen aan de
Men is zó gelukkig, men kan zich niet voorstellen dat de
irreële verwachtingen. Dan ontstaat er enige vorm van
ander ook negatieve kanten heeft. Ouders proberen hun
kind soms te waarschuwen omdat zij veel beter zien dat de liefde. Dit speelt ook met vrienden. Je ziet op een gegeven
nieuwe partner geen heilige is. Maar wát ze ook opperen..., moment dat hij of zij bepaalde eigenschappen niet heeft en
hun kind blijft de nieuwe partner verdedigen. Verliefdheid nooit zal hebben, maar je accepteert het.
Familierelaties
is blind.
Ook in families kan men hevig teleurgesteld raken. Deze
Te hoge verwachtingen
banden zijn normaliter blijvend en kun je dus ook niet
Mensen hebben vaak hoge verwachtingen van iemand die
(tenminste niet zo maar) verbreken. Soms kiest men
ze nog niet zo goed kennen. Men denkt dat de vriendin of
de nieuwe vriend automatisch in alle wensen voorziet. Ook daarvoor, maar vaak blijkt dat deze breuk tijdelijk is en bij
grote levensveranderingen toch weer leiden tot
de nieuwe schoonfamilie kan soms geen kwaad doen.
verbroedering. De loyaliteit zit diep.
Allemaal zijn ze heilig. Eindelijk, zo denkt men, krijg ik
Teleurstelling in de verwachtingen over een ander is
wat ik altijd al nodig had, wat ik altijd al miste. En vaak is
dat even ook waar. Maar de werkelijkheid valt vaak tegen. menselijk en komt dagelijks vaker voor, gelukkig leidt dat
niet altijd tot grote ellende. Maar in gevallen zoals
De realiteit is anders
hierboven beschreven, kan er vaak veel worden opgelost
De nieuwe vriend of vriendin (en diens familie) blijken
door te praten. Helaas gebeurt dat veel te weinig.
gewone mensen te zijn. Mensen met fouten. Men raakt
teleurgesteld en probeert de dingen “uit te praten”. Ook dat
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
uitpraten is niet zo eenvoudig, want vaak kan men dan
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
alleen maar aangeven wat men mist in de ander. Het is
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
soms zo moeilijk om te accepteren dat de ander ook een
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Werkgroep 150 jaar Zijtaart.
Hallo dorpsgenoten,
Het feestweekend van 18 en 19 juni
ligt alweer enkele weken achter ons
en nu de vakanties begonnen zijn
willen we jullie toch ook nog even
op de hoogte brengen van wat er in
het najaar nog te verwachten valt
met betrekking tot de viering van
150 jaar Zijtaart.
Op de eerste plaats is het dorpshuis met de open
monumentendagen op zaterdag 10 en zondag 11
september geopend, daar is dan ook de tentoonstelling
zoals die in de kerk gepresenteerd werd nogmaals te zien.
Verder is de verwachting dat het boek van de
tentoonstelling dan ook gereed is. Degenen die zich
aangemeld hebben krijgen bericht via e-mail. De boeken
zullen € 14,95 gaan kosten. Je kunt je nog altijd aanmelden
voor een boek via dorpsraad@dorpsraadzijtaart.nl
Ook is het mogelijk om het boek schriftelijk te bestellen. Je
levert dan een blaadje in bij het dorpshuis met daarop je
naam , adres en eventueel je telefoonnummer en het aantal
boeken dat je wilt ontvangen.

Dorpswandeling
Er wordt nog gewerkt aan een dorpswandeling met uitleg
van gidsen. Hiervoor is nog geen datum, de lengte van de
wandeling zal 3 á 4 kilometer zijn. Hierover later meer.
Fietstocht
Op zondag 2 oktober zal er een fietstocht georganiseerd
worden langs vele kapelletjes die in de omgeving te vinden
zijn. Er zal op tijd bekend gemaakt worden over het hoe en
wat over deze fietstocht.
Filmavond
De historische films zijn goed bezocht en we kregen dan
ook veel verzoeken of deze nogmaals getoond kunnen
worden. We hebben goed nieuws: op vrijdag 14 oktober
gaan we de films nogmaals tonen. Na de zomervakantie
kunt u weer kaartjes kopen á € 3,00 tijdens de
openingstijden van het dorpshuis. Bij veel belangstelling
kan er nog een avond aan toegevoegd worden. Tevens zijn
de films inmiddels geheel herzien en met ondertiteling en
namen aangevuld.

Hoog bezoek
Op woensdag 26 oktober komt de bisschop Gerard de
Korte naar ons dorp om een lezing te geven over de
toekomst van de kerk. Hierover later meer informatie.
Toch weer een druk programma voor de boeg. We hopen
natuurlijk dat u erbij zult zijn bij een van de activiteiten die
u aanspreekt. Meerdere mag natuurlijk ook.
We hopen u snel weer te zien.
Werkgroep 150 jaar Zijtaart wenst u een fijne vakantie

