NAJAARSFIETSTOCHT ZIJTAART
Aanstaande zondag 4 september organiseert de Evenementengroep Zijtaart haar
jaarlijkse najaarsfietstocht. Er is wederom een leuke tocht uitgezet met wegen en
vooral (fiets-)paden waar u misschien nog nooit bent geweest. De route is ongeveer
48 kilometer.
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 €4 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: 4 september 10.30 uur Eucharistieviering Pater Holterman
Wij gedenken: Johan en Jaan Schepers-van Nunen; Jos Schepers;
José Schepers-van Meel; Gerardus Verhoeven en overl.familie
Verhoeven en van Lankvelt; Riek van Boxmeer-Henst;
Bert en Bets Henst-van Uden; Jan Henst; Jan en Maria van Uden-Henst

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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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

Verandering van de openingstijd
bibliotheek Zijtaart
Met ingang van 6 september als de bieb in het dorpshuis in
Zijtaart na de schoolvakantie weer open gaat, zijn de
openingstijden veranderd. Op de dinsdagavond is er geen
bieb meer. U kunt dus alleen op de dinsdagmiddag van
12.30 – 14.00 en op de donderdagavond van 18.00- 19.30
(een half uur langer) terecht.
Onze collectie is niet groot, maar wordt om de zoveel tijd
vernieuwd en u kunt altijd ook boeken via internet of bij
ons reserveren en na bericht ophalen.
We vinden het fijn als we u mogen ontvangen in onze
kleine bieb.
Sjaan, Thea, Mieke en Annelies
Vrijwilligers van de bibliotheek in Zijtaart

Aankondiging Collecteweek 2022
Van 19-09 t/m 25-09-2022 worden de
retourenveloppen huis aan huis verspreid door onze
vrijwilligers.
Op dinsdag 27 en woensdag 28 september komen
onze collectanten weer bij u aan de deur voor het
ophalen van de enveloppe.
Wij hopen dat we, samen met u, ook dit jaar een
succes van onze collecteweek kunnen maken.
Werkgroep Goede Doelen Week Zijtaart

GEZOCHT
Wij zijn op zoek naar één of meerdere
chauffeurs met auto die tegen vergoeding onze
zoon van Zijtaart naar een dagbesteding in
Vinkel kunnen brengen op donderdag en/of
vrijdag ochtend rond 8.15 uur vertrekken vanuit
Zijtaart en eventueel ophalen op donderdag
rond 15.45 uur.
Periode in ieder geval t/m de kerst.
Voor meer info 06-23227448
gr Fam. vd Linden.
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Buurtbiljarten Rond de Kerk
Al diverse jaren doet Rond de Kerk mee aan de
buurtcompetitie biljarten.
Rond de kerk omvat de straten die direct rond de kerk
liggen en dit zijn: deel Keslaerstraat, deel Reibroekstraat,
deel Pastoor Clercxstraat, deel De Voortstraat, Pastoor
Kampstraat en Edith Steinplein. Rond de Kerk speelt haar
thuiswedstrijden bij Martien Verbruggen, Keslaerstraat 29.
De buurtcompetitie bestaat uit 18 speelavonden op
maandag, waarbij telkens 6 mensen van Rond de Kerk
mogen spelen. Op dit moment is Rond de Kerk met 11
mensen en nieuwe spelers zijn welkom. Het gemiddelde is
niet belangrijk, wel het gezellig meedoen. Veel spelers die
nu aan de buurtcompetitie meedoen, spelen een gemiddelde
van minder dan 1. Ook voor beginners is dit een leuke
manier om kennis te maken met de biljartsport.
Op de maandagen dat er geen competitie is kan er vrij
worden gebiljart.
Heb je interesse of wil je meer weten, informeer dan bij
Martien Verbruggen (06-54378832). Hij zal je nader
informeren.
Misschien zijn er in Zijtaart nog meer mensen die graag
willen gaan biljarten. Voor iedereen is het mogelijk om aan
de buurtcompetitie deel te nemen. Informeer hiervoor
binnen je eigen buurt. Weet je niet waar je moet zijn, ga
dan naar Martien Verbruggen, hij zal je naar de juiste
contactpersoon verwijzen.
Biljarten Rond de Kerk
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KBO
Agenda week 36 2022
(5 t/m 9 september 2022)
De vakantie is voorbij we hebben weer een vol programma:
· Maandagmiddag Fietstocht (vertrek 13.30u bij de kerk)
· Maandagavond 8e finales biljarttoernooi
· Dinsdagmorgen repetitie koor
· Dinsdagmiddag EETPUNT; Jeu de Boules; kaarten en
start biljartencompetitie.
· Woensdag kienen en ’s middags kwartfinales
biljarttoernooi.
· Woensdagavond halve finales en finale 8e Actief 50+
biljarttoernooi
· Donderdagmorgen sportief wandelen
· Donderdagmiddag kaarten en biljartcompetitie
· Vrijdagmiddag EETPUNT
Rabo ClubSupport
Ook dit jaar doet Actief 50+ KBO Zijtaart mee aan RABO
Clubsupport. Laat Uw stem niet verloren gaan en stem op
ons. De stemperiode loopt van 5 tot 27 september 2022.
Het doel dat we met dit extra geld willen bereiken:
Stimuleren dat mensen zo lang mogelijk op een leuke
manier in beweging blijven om zo de gezondheid maximaal
te bevorderen. Daarnaast cursussen geven (computer, smart
telefoon, telebankieren etc.) om te stimuleren dat de
mensen met de moderne tijd mee kunnen. Met een
volgende stem kunt U ook seniorenkoor De vrolijke
zangers steunen.
Hebt U hulp nodig of gewoon een vraag, neem gerust
contact op met een van de bestuursleden of mail naar
info@kbo-zijtaart.nl

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
ZATERDAGOCHTEND 17 SEPTEMBER: worden en grondstof wordt voor een nieuw product. Zo
dragen de inwoners van Zijtaart bij aan het recyclen en is de
ZIJTAART RUIMT OP, ZWERFAFVAL
cirkel weer rond.
EN PLASTIC TUINMEUBELEN
Kom zwerfafval verzamelen in de ochtend
En uiteraard gaan we ook dit jaar weer aan de slag met het
Op zaterdag 17 september 2022 vindt de World Clean Up
verzamelen van zwerfafval in Zijtaart en omgeving. We
Day weer plaats. Ook in Zijtaart. Behalve het opruimen van gaan dit jaar in de ochtend verzamelen. We starten om 9.00
zwerfafval, bieden we u dit jaar de mogelijkheid om gratis uur en sluiten om 12.30 uur samen af. Kom samen
uw harde kunststoffen in te leveren. Daarvoor staat er die
verzamelen met je buurt, familie, gezin of vrienden en
dag een container op het
vriendinnen. Verzet je wekelijkse wandeling naar de
kerkplein van 9.00 uur
zaterdagochtend en pik onderweg het zwerfafval op met je
tot 12.30 uur.
wandelclub. Kortom, kom in actie. We hebben mooi weer
Harde kunststoffen
besteld en de rest wordt ook voor je geregeld. Dus wil je
kunnen gratis in de
mee komen helpen en/of heb je nog hard kunststof liggen,
container
zet zaterdagochtend de 17e dan vast in je agenda. We zien
Onder harde
je graag komen.
kunststoffen worden
Graag tot de 17e, Evenementen Groep Zijtaart
verstaan: tuinmeubelen,
kunststof bloempotten,
glijbanen, speelhuisjes,
oude kunststof
zandbakken enz. Dus
eigenlijk alle
kunststoffen die in je
tuin staan.
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Zijtaartse Bridge Club ZBC.
Uitslagen van 19 augustus.
1.Mien v.Berkel & Mien Verhoeven
2.Gerard Bekkers & Hannie Habraken
3.Ben v.d.Steen & Christ Verhoeven
4.Clasien Nolle & Fien Rooijakkers
4.Tonnie Kivits & Jan Rijkers
6.Toon & Marietje v.Schaijk
7.José v.Kempen & Maria Rooijakkers
8.Huub v.d.Heuvel & Pieter v.Kaathoven
9.Jo v.Boxtel & Mien Vermeulen
10.Ad & Riet Koevoets
11.Mari v.Berlo & Adriaan v.d.Tillart
12.Chris & Christien v.Helvoirt
13.Bert & Anneke v.Helvoort
Uitslagen van 26 augustus.
1.Ad & Riet Koevoets
2.Cees & Riet v.Hout
3.Gerard Bekkers & Hannie Habraken
4.Jan & Jo Rijkers
5.Ben v.d.Steen & Christ Verhoeven
6.Mien v.Berkel & Mien Verhoeven
7.Clasien Nolle & Fien Rooijakkers
8.José v.Kempen & Maria Rooijakkers
9.Mari v.Berlo & Adriaan v.d.Tillart
10.Bert & Anneke v.Helvoort
11.Marietje v.d.Wijgert & Chris v.Helvoirt
12Jo v.Boxtel & Mien Vermeulen
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In Gods ogen
65,00 %
60,83 %
56,50 %
56,00 %
56,00 %
53,75 %
51,25 %
48,33 %
47,92 %
47,08 %
42,50 %
34,17 %
32,00 %
67,08 %
59,17 %
54,58 %
54,17 %
52,08 %
51,67 %
50,83 %
45,00 %
43,75 %
43,33 %
40,00 %
38,33 %

Bridgen in Zijtaart op de vrijdagmiddag
“Gezelligheid Troef” zou ook een prima naam zijn voor de
Zijtaartse bridgeclub ZBC’01, want gezelligheid en een
gezonde wedstrijdspanning zijn kenmerkend voor deze
bridgeclub. Dat maakt bridgen bij de Zijtaartse bridgeclub
tot een uitdagende en aangename vrijetijdsbesteding.
De club heeft zijn thuis in het gezellige dorpshuis in
Zijtaart. Iedere vrijdagmiddag van 13.30 uur tot ca. 16.30
uur wordt er gebridged. De relatief lage contributie (€ 40,00
p.p. per jaar) en de vriendelijke consumptieprijzen zorgen
samen met de uitstekende sfeer voor een ontspannen
bridgemiddag.
Zoals bij vele bridgeclubs, zeker bij de avondclubs, is het
ledental de afgelopen twee jaar door corona flink gedaald.
De club was genoodzaakt om met de bridgeavonden op de
dinsdag te stoppen en in goed overleg met KBO Zijtaart
gaat ZBC’01 vanaf september verder op de vrijdagmiddag.
De club start met twee goed bezette speellijnen met zes
maal per seizoen een promotie/degradatie moment. In beide
lijnen is er momenteel ruimte voor nieuwe leden. Ook als u
geen lid bent van de KBO of een andere ouderenvereniging,
bent u van harte welkom.
Als u graag mee wilt bridgen op deze gezellige bridgemiddagen, schroom niet en meldt u aan. Ook als u geen
vaste bridgepartner heeft, of u bent een beginnende bridger,
in beide lijnen is er plaats voor u. Van harte welkom….
Aanmelden of voor verdere inlichtingen:
zbc01@kpmail.nl
Secretariaat ZBC’01
Ad Koevoets, 06-38354436

Op het bruiloftsmaal
van het Rijk Gods,
daar worden laatsten eersten;
groten worden er klein.
De wereld wordt er omgedraaid.
Wat in onze ogen belangrijk is
verliest al zijn waarde.
Er is maar één richtlijn:
wie ben ik voor anderen.
Mijn plaats wordt bepaald
door de ruimte die ik geef
aan anderen, vooral aan de minsten.
De waarde van mijn leven
wordt afgemeten aan mijn waardering
voor hen die worden ondergewaardeerd.
Ik ben er belangrijk
voor zover ik belang hecht
aan hen die niet gezien worden.
In Gods ogen word ik iemand
als ik anderen zie met zijn ogen:
ogen die liefde uitstralen
en die ruimte scheppen;
ogen die anderen zien staan
en die zich niet sluiten
voor de schepping waarvan God zag
dat die goed was.
Wim Holterman osfs
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Frans van de Wal tekent contract
als nieuwe hoofdtrainer van de
damesselectie
Wij zijn blij dat we kunnen mededelen dat met ingang van
het nieuwe seizoen 2022-2023 Frans van de Wal de nieuwe
hoofdtrainer wordt van de damesselectie.
Frans is 65 jaar en komt uit Milheeze. Hij heeft meerdere
jaren ervaring als trainer en assistent-trainer bij o.a.
RKVVO, Venhorst en DSV. Daarnaast is hijzelf ook
jarenlang actief geweest als speler. Frans is een trainer die
graag tussen de spelersgroep staat en die naast een
prestatiegerichte aanpak, ook de sfeer heel belangrijk vindt.
Wij heten Frans van harte welkom bij VOW en wensen
hem veel succes met het komende seizoen 2022-2023!
Inmiddels zijn zowel voor de dames als de heren de
trainingen weer begonnen om de teams weer klaar te
stomen voor het nieuwe seizoen.
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Hoe was jouw vakantie?
Steekt deze af bij de mooie verhalen? Was je vakantie geen
succes? Natuurlijk heeft iedereen momenten dat zelfs de
geweldigste vakantie minder leuk is, misschien zelfs saai.
Vakantie is ook een soort proef: kunnen wij, ook als wij
ieder moment van de dag bij elkaar in de buurt zijn, het
Het “normale” leven begint weer…
uithouden met elkaar?
De vakantie is weer voorbij, nog wat wasjes draaien en dan Vakantie met vrienden
komt het gewone leven weer op gang. Een goede
Vakantie met vrienden of familie kan heel gezellig zijn,
dagstructuur, ’s morgens op tijd uit bed, werk (of school) en maar je komt ook in aanraking met minder gezellige kanten
de dagelijkse bedoening dat is het beste voor een mens. We van de medereiziger. Het kan gaan om iets onschuldigs
hebben zó lang naar de vakantie uitgekeken, maar voor we waar je best overheen kunt stappen, maar soms kom je in
het in de gaten hadden was ie al weer om….
botsing met elkaar over dingen die je nooit had verwacht.
Geen zin
Soms zelfs zo erg dat een van beiden de koffers pakt en
Het is normaal om geen zin te hebben in de dagelijkse
naar huis gaat.
beslommeringen, op tijd je bed uit, gaan werken en weer
Tip
allerlei verplichtingen te hebben. Maar het is wel gezond
Ik zou adviseren om na zo’n conflict niet te lang blijven
voor je lijf maar ook voor je geest. Zo zie je bij ernstige
wachten om contact op te nemen. Kijk of het kan worden
psychische problemen vaak ook dat het dag- nachtritme
uitgepraat, of bespreek dat je vriendschap belangrijker is
verstoord is, en dat het eerst wat er moet gebeuren is:
dan je ruzie van dat moment. Je had besloten met elkaar op
structuur aanbrengen.
vakantie te gaan, dat was misschien een brug te ver, maar
Gewend aan structuur
de band die je had wil je niet kwijt. Misschien volgende
Hoe beter we gewend zijn aan deze vaste structuur, hoe
keer tevoren wat afspraken maken om ook iets apart van
beter en sneller we het leven weer kunnen oppakken (alsof elkaar te ondernemen? Je kunt er allebei wat van leren.
je nooit bent weggeweest). We horen alle vakantieverhalen
van familie, collega’s en buren soms met enige jaloezie aan. Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Want we horen alleen de mooie verhalen. Soms ook nog
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
wel een spannend verhaal, maar niet de oeverloze ruzies die tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
men had of de kinderen die zich mateloos verveelden.
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Sporen in ‘t Hurkske
Op zondagochtend 11 september op
ontdekking in ’t Hurkske
Sporen: wat zijn dat? Bij sporen denk je
al gauw aan zoogdiersporen zoals
pootafdrukken, afgeknaagde
dennenappels, poep. Maar ook insecten
laten sporen achter, bijvoorbeeld
vraatsporen op blad. Hele andere
sporen zijn de sporen die je bij
sommige planten vindt zoals bij mossen en varens. En
paddenstoelen verspreiden ook sporen….
Op zondagochtend 11 september staan op verschillende
plaatsen in het bos ’t Hurkske (Erp) informatieposten
bemand door IVN natuurgidsen en komen al deze
verschillende soorten sporen aan bod. Interessant voor jong
en oud! Met behulp van een routebeschrijving vanaf de
parkeerplaats aan de Gemertsedijk komen deelnemers langs
de verschillende posten.
Aanmelden voor deze postenwandeling bij info@ivnveghel.nl uiterlijk vóór 10 september met vermelding van
het aantal personen en eventueel voorkeur vroeg in de
ochtend (vanaf 9 uur) of wat later. U ontvangt 10 september
een starttijd en overige informatie. Aan deelname zijn geen
kosten verbonden. Meer informatie www.ivn-veghel.nl of
06 14371000.
Wist u dat aan de knaagsporen te zien is of een eekhoorn
links- of rechtshandig is? Heeft u weleens het spoor van de
mierenleeuw gevolgd? En waarom draagt een mos een
hoedje?
Kom het zien op zondag 11 september!

Theatergroep De Kersouwe geeft middeleeuwse
legende Tristan en Isolde een nieuw en
spannend westernjasje
Natuurtheater de Kersouwe in Heeswijk-Dinther opent
zondag 28 augustus haar saloondeuren voor een
spectaculair en romantisch wild-west avontuur. De eigen
theatergroep brengt vanaf dan namelijk zeven keer de
voorstelling Tristan en Isolde in een heuse Western-versie
op de (buiten)planken. Cowboys, bendes, sheriffs, paarden,
duels, koetsen, bluegrass en whiskey. Dé ingrediënten voor
een spectaculaire muziektheatervoorstelling zoals je die
alleen in De Kersouwe kan zien.
Kaarten
De première van Tristan en Isolde | De Western is op
zondagmiddag 28 augustus om 14.30 uur. Daarna zijn er
nog voorstellingen op zaterdagavond 3, 10 en 17 september
(20.30 uur) en op zondagmiddag 4, 11 en 18 september.
Kaarten voor alle voorstellingen zijn online te bestellen via
kersouwe.nl en (indien niet uitverkocht) te koop aan de
dagkassa een uur voor aanvang.
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Heel de familie Brugmans terug
in hun geboortedorp Zijtaart.
De oudste is 80 jaar en de jongste 70 jaar.
Gezellig gegeten bij Eethuis De Reiger.
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De aanmeldingen die tot nu toe zijn
gedaan waren, zoals gezegd, vrijblijvend.
De aanmelders zullen door ons zoveel
mogelijk persoonlijk benaderd worden
met een mail of een folder.

Nu bestellen.
Maar nu doen wij langs deze weg
alvast de oproep om je bestelling te
plaatsen voor het boek Zijtaart 150
jaar. Wie graag een exemplaar wil
aanschaffen kan dus nu definitief
reserveren (ook als je je nog niet had
aangemeld). Dat kun je doen middels
onderstaand bestelformulier, dat je dan
ingevuld inlevert bij het dorpshuis, of
per email stuurt naar
Dorpsraad@dorpsraadzijtaart.nl.

Bestel nu het fotoboek
150 jaar parochie Zijtaart.
Door de vele reacties die wij mochten ontvangen
op onze oproep - wie heeft er belangstelling voor
het mooie fotoboek van de tentoonstelling 150
jaar Zijtaart - konden wij van de drukker een
gunstige offerte krijgen voor een oplage van 200
of 250 exemplaren.
Op basis van deze offerte kunnen wij u nu
meedelen dat het boek te koop zal zijn voor het
luttele bedrag van €14,95.

