Try-out concert slagwerkgroep en fanfareorkest
Ter voorbereiding op het Jumbo Muziekfestival brengen zowel de slagwerkgroep
als het fanfareorkest hun te spelen werken ten gehore voor ‘eigen publiek’. Dit doen
zij op zondagmiddag 30 oktober.
Dit is de laatste voorbereiding voor het Jumbo Muziekfestival op zaterdag 5 en
zondag 6 november te Venhorst. Voor zowel de slagwerkgroep als het fanfareorkest
geldt dat ze er alles aan doen om de 1e prijs in handen te houden!
Het programma is zeer gevarieerd met verrassende elementen. Eén van deze
muzikale verassingen is Tamara Heuveling. Zij zal samen met het fanfareorkest een
nummer ten gehore gaan brengen.
Naast een mooi muzikaal programma zullen we ook onze nieuwe kleding
presenteren. Na 10 jaar werd het tijd om de boel weer eens op te frissen. Wat het
resultaat is? Dat kunt u dus zelf komen bewonderen. Iedereen is van harte welkom
tijdens dit try-out concert.
Locatie: dorpshuis Zijtaart (gymzaal)
Aanvang concert: 14.00 uur
Toegang is gratis
Met muzikale groet,
Muziekvereniging St. Cecilia

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 30 oktober 10.30 uur Allerheiligen- en Allerzielenviering
Pater Holterman (Gem.Koor)
In deze viering worden alle overledenen van het afgelopen jaar persoonlijk herdacht.
Wij gedenken: Harrie en Annie van Asseldonk- van den Hurk en zoon Noud; Antoon
Vissers en Truus van den Tillaart en overl.familie Vissers- van den Tillaart; Overleden
ouders Langens- Gevers en overleden familieleden; Overleden ouders van Uden- van
Stiphout en zonen Albert en Janus en Martien van den Braak.
Overleden: Martien van Zutphen in de leeftijd van 87 jaar

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
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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

Te koop
Een Sparta Moederfiets, voorstoeltje en scherm en
achterstoeltje.
Telefoon: 06 - 125 912 66.

NIEUWS VAN DE DORPSRAAD
De openbare vergadering is verzet van
2 november naar 30 november.

Vanuit de Bron
Op zondag 30 oktober
vieren wij in onze
geloofsgemeenschap
Allerheiligen en
Allerzielen.
Omdat 1 november en
2 november zo dicht bij
elkaar zijn, kunnen ze
ook op één dag gevierd
worden.
Wij gedenken dan onze overleden
parochianen.
1 Monika Kwak - Schwerdtner
overleden 29 november 2021
2 Annie van Asseldonk - van den Hurk
overleden 26 december 2021
3 Riek Vervoort - Bouw
overleden 2 januari 2022
4 Cisca Coppens - van Asseldonk
overleden 10 januari 2022
5 Ellie van Schayk - Lunenburg
overleden 28 april 2022
6 Mien Ketelaars - van den Biggelaar
overleden 18 juni 2022
7 Maja Rovers - Reijnders
overleden 15 juli 2022
8 Desirée Durinck
overleden 6 september 2022
9 Martien van Zutphen
overleden 17 oktober 2022
Graag nodigen wij familieleden uit om deze
overledenen te gedenken op zondag
30 oktober in de dienst van 10.30 uur.
Voorganger: Pater Wim Holtermans OSFS.

pagina 2

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 32 nr. 05

26 oktober 2022 – 2 november 2022

pagina 3

Uitnodiging: thema-avond

een waardig levenseinde.
Woensdag 9 november in het Dorpshuis
Zaal open: 19.00 uur
Aanvang: 19.30 uur
Eindtijd: 21.30 uur
Spreker: dr. Jan den Biggelaar
Entree: gratis
Er komt een moment in je leven dat je te maken krijgt met
ziekte en sterven. Dat is niet leeftijdsgebonden! Toch kan
het moeilijk zijn om hierover te praten met partners,
kinderen en hulpverleners.
Daarom bieden de Werkgroep Zorg en Welzijn en
Aktief50+, KBO Zijtaart u een informatieve avond aan:
“Een waardig Levenseinde”.
Wat komt er aan bod op deze avond?
● Hoe kun je je wensen en verwachtingen rondom een
ziekteproces kenbaar maken?
● Waar zijn we bang voor en wat willen we eigenlijk?
● Wat is belangrijk voor passende zorg in de laatste
levensfase, wat is palliatieve zorg en palliatieve sedatie
eigenlijk?
● Wat is het nut van schriftelijke wilsverklaringen en hoe
kun je die maken?
● Is een notaris nodig bij het opstellen van een
levenstestament?
● Wat is er nodig voor een euthanasieverklaring en hoe
weet je zeker dat deze wens dan ook zo wordt
uitgevoerd?
● Je hoort wel eens over de “Voltooid Leven Wet”, is dat
misschien iets voor jou?
Om zelf zoveel mogelijk invloed te hebben op je wensen
biedt deze avond informatie over deze onderwerpen.
Daarmee kun je op tijd je wensen bespreken en goed op
papier zetten.
Dat geeft mensen rust, ook de naasten. Voor behandelaars
is duidelijkheid over je wensen fijn, dan kunnen ze daar
rekening mee houden.
Dr. Jan den Biggelaar, voormalig huisarts in Veghel, zal op
deze thema-avond genoemde onderwerpen bespreken. Er is
ook ruimte om vragen te stellen.
De Werkgroep Zorg en Welzijn en Aktief 50+ nodigen
iedereen van harte uit voor deze avond!

Actief 50+ KBO Zijtaart
Agenda week 44 2022 (31 okt t/m 4 nov 2022)
Dinsdagmiddag EETPUNT; Jeu de Boules; kaarten,
biljartencompetitie.
Woensdagmiddag Kienen, vrij biljarten.
Donderdagmorgen sportief wandelen
Donderdagmiddag kaarten en biljartcompetitie
Vrijdagmiddag EETPUNT
KBO kaarten
Uitslag kaartmiddag 18 okt.
Rikken:
1.Toon v.Bakel
2.Riek v.d.Tillaart
Jokeren:
1.Anneke v.d.Braak
Loterij:
Chris v.Helvoirt
Piet v.d.Hurk
Uitslag kaartmiddag 20 okt.
Rikken:
1.Jan v.Zutphen
2.Marjo Vissers
Poedelprijs:
Lenie Henst
`
Loterij:
Mieke v.Uden
Annie v.d.Berkmortel

73 pnt.
62 pnt.
162 pnt.

83 pnt.
67 pnt.
-158 pnt.
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Uitslag wedstrijden onderlinge competitie
KBO Zijtaart week 42

Uitslagen van 21 okt.
A-lijn:
1.Gerard Bekkers & Hannie Habraken
2.Huub v.d.Heuvel & Pieter v.Kaathoven
3.Harrie & Thea v.d.Hurk
4.Ad & Nellie Vervoort
5.Tonnie Kivits & Jan Rijkers
6.Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen
7.Mien v.Berkel & Mien Verhoeven
8.Ad Koevoets & Christ Verhoeven

26 oktober 2022 – 2 november 2022

59,03 %
55,55 %
55,56 %
50,69 %
47,92 %
45,83 %
44,44 %
40,97 %

B-lijn:
1.Jov.Boxtel & Mien Vermeulen
60,94 %
2.Anneke Jans & Maria Pepers
60,00 %
3.Lida v.Houtum & Jo Verhoeven
51,56 %
4.Clasien Nolle & Fien Rooijakkers
51,25 %
5.Chris & Christien v.Helvoirt
50,63 %
6.José v.Kempen & Maria Rooijakkers
50,52 %
7.Harrie & Rina v.Berlo
48,44 %
8.Bert & Anneke v.Helvoort
48,13 %
9.Trudy Smulders & Jo de Wit
44,38 %
10.Adriaan v.d.Tillart & Mari v.Berlo
41,88 %
11.Anny v.d.Berkmortel & Marietje v.d.Wijgert 41,67 %

Jan de Wit
Wim vd Sanden
Jan vd Oever
Tonnie van Uden
Albert van Dinter

24 20
33 22
19 30
32 32
9 8
Theo van Asseldonk 26 36
Thieu Dortmans
8 10
Ton de Rooij
18 18
Toon Verbruggen 73 48
Cor Vissers
12 16
Cor Kremers
15 18
Chris van Helvoirt 16 16
Frans van Leuken 42 44
Ad vd Ven
31 26
Piet vd Tillaart
29 26
Wim Kremers
24 40
Hans van Erp
60 39
Martien Verbruggen 64 55
Theo van Eert
35 62
Mari Jonkers
19 26

Frans van Leuken
Mari Jonkers
Cor Kremers
Toon vd Oever
Rien van Tiel
Ad vd Ven
Wim Kremers
Tonn Verbruggen
Theo vd Laar
Hans van Erp
Tonnie van Uden
Cor Vissers
Frans vd Broek
Martien van Eert
Jan vd Oever
Andre Schepers
Theo van Asseldonk
Jan van Boxmeer
Cor van Zutphen
Toon Verbruggen

42
19
15
33
30
31
24
25
18
60
32
12
20
20
19
44
26
17
55
73

IN GESPREK MET GOD...
Twee mensen bidden in de tempel.
De een bidt met opgeheven hoofd
en beveelt zijn eigen goedheid aan.
De ander komt thuis bij zichzelf
en vraagt om genade.
De laatste wordt in Gods ogen de eerste.
Zo is God: Hij kijkt mensen
niet naar de ogen.
Hij ziet wat er diep in ons leeft.
Hij heeft oog voor de binnenkant
en niet voor de uiterlijke schijn.
In gesprek met God mogen we ons voordoen
zoals we werkelijk zijn.
Onze kleinheid, ons tekortschieten:
Hij veroordeelt ons daarom niet.
Hij wil er voor ons zijn:
een bron van kracht en inspiratie.
Hij pint ons niet vast op onze fouten,
maar reikt openingen aan
naar een nieuwe toekomst.
In gesprek gaan met God:
we mogen dat telkens weer doen.
Het leidt ons naar onze diepste bronnen.
Het verzamelt onze beste krachten
om een nieuwe wending te geven
aan ons leven met elkaar en met God.
In gesprek gaan met God:
het is de motor van ons geloven.
Wim Holterman osfs

47
31
17
27
32
23
15
33
22
38
47
8
15
20
8
32
31
18
70
91
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Buurtcompetitie Biljarten Zijtaart
seizoen 2022 - 2023
Uitslagen 17-10-2022
Rudebroeck - Het Einde vd Straat
Het Begin vd Straat - Jekschotstraat
Rond de Kerk - Den Doornhoek
Grootveld/Corsica - Rond de Bulte
Krijtenburg - Leins./Hoolstraat

50
55
40
52
55

-

49
59
56
60
49

Tussenstand na 4 speelavonden
Plaats

Naam deelnemer

Gesp. Ptn
wed voor
1 Den Doornhoek
4
235
2 Krijtenburg
4
233
3 Het Begin v.d. Straat
4
213
4 Rond de Bulte
4
213
5 Jekschotstraat
4
209
6 Het Einde v.d. Straat
4
199
7 Rudebroeck
4
191
8 Grootveld/Corsica
4
188
9 Leinserondweg/Hoolstraat 4
185
10 Rond de Kerk
4
183
36

Ptn
tegen
180
188
203
219
207
182
185
236
202
247

Gesp
gem.
58,75
58,25
53,25
53,25
52,25
49,75
47,75
47,00
46,25
45,75

1866 1802 51,83

Vrijwilligers ruitersport Zijtaart op
bezoek bij stal Tops.
Afgelopen zaterdag waren de mensen die altijd klaar
staan voor de ruitersport, welkom op het bedrijf van
stal Tops in Valkenswaard.
Het werd een bezoek aan een geheel andere wereld.
We kregen een heel interessante rondleiding en een
kijkje achter de schermen bij dit prachtige bedrijf.
Een bedrijf waar de paardensport voorop staat, waar
veel ook grote namen gevestigd zijn. Zoals Jessica
Springsteen met haar paarden.
Maar ook vele paarden uit Qatar. De paarden
worden er verzorgd en optimaal getraind. Ook zijn
deze paarden verschillende maanden per jaar op
wedstrijden wereldwijd.
We keken onze ogen uit. Alleen al 540 stallen als
daar, ongeveer drie maanden per jaar, wedstrijden
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gehouden worden. Met 100 plaatsen voor vrachtwagens.
We zijn bij de prachtige piste geweest met speciale
grasbodem en grote tribunes.
Wij als vrijwilligers willen de familie Tops hartelijk danken
dat wij een kijkje mochten nemen.

SPORTAGENDA
VOW Jeugd zaterdag-29 oktober 2022
VOW JO19-1
JO9-1JM
JO9-2JM

Heeswijk JO19-1
JO9-2JM
JO9-1JM
SJO Juventud MO17-1 VOW MO17-1
ST Hapse Boys/De Zwaluw MO15-1 VOW MO15-1

14:30u
10:00u
10:00u
afgelast
11:00u

VOW MO11-1
V OW MO11-2
V OW MO11-1
VOW MO11-2
VOW Senioren 29 oktober 2022

9:30u
9:30u

29-10-2022
17:00
Venhorst VR30+1 VOW VR30+1

VOW Senioren 30 oktober 2022
14:30
12:00
11:00
11:00
10:00
12:00

Pusphaira 1
Rhode/VSB 4
VOW 4
UDI'19/CSU 8
VOW 35+1
VOW VR1

VOW 1
VOW 3
Schijndel/DE WIT 5
VOW 5
WHV 35+1
UDI'19/CSU VR2
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- Het evenement gaat door bij opgave van minimaal 12
teams.
- Ieder team heeft een teamcaptain; die persoon staat in
contact met de organisatie.
Op zaterdag 14 januari 2023 vindt 5de editie van de 24 uur
van Zijtaart plaats! De organisatie is volop in voorbereiding
om er weer een geweldig evenement van te maken. Zoals
eerder vermeld hebben we het programma aangepast van
12:00 tot 24:00 uur.
Je kunt je team inschrijven op zondag 30 oktober in de
barruimte van het Dorpshuis van 11:00 uur tot 12:30 uur.
Mocht deze tijd je niet passen, dan kun je je inschrijving
ook doorgeven via e-mail t/m 10 november. Maar jullie
weten van de andere jaren dat het kan zijn dat je dan
belangrijke informatie mist.
Voor inschrijving/deelname zijn de volgende zaken van
belang;
- Een team bestaat uit minimaal 8 spelers met het advies
een groep samen te stellen van max. 20 personen, waarvan
minimaal 1 deelnemer 18 jaar of ouder is.
- Deelname is mogelijk voor kinderen vanaf het voortgezet
onderwijs.
- Deelname kost per team € 42,- en geschiedt via een
betaalverzoek vanuit de Organisatie.

Teamnaam:
Team
Captain:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Naam:
Geboortedatum:
Mobiel nummer:
Mailadres:
Naam:

leeftijd

We zien jullie graag op 30 oktober in het Dorpshuis!

INSCHRIJFFORMULIER.
Ja, hierbij schrijven wij ons in voor de ’24 uur van Zijtaart’ op
zaterdag 13 januari 2023. Het team dat we inschrijven voldoet
aan de volgende voorwaarden:
•
•
•
•

Een team bestaat uit minimaal 8 spelers
Iedereen vanaf het voorgezet onderwijs mag meedoen.
In het team moet minimaal 1 persoon 18 jaar of ouder zijn.
Advies maximaal 20 deelnemers per team

Men kan van 30 oktober t/m 10 november 2022 inschrijven.
Deelname kost per team € 42,- en geschiedt via een betaalverzoek
vanuit de Organisatie. Het evenement gaat door bij opgave van
minimaal 12 teams. Lever dit inschrijfformulier volledig ingevuld
in op de inschrijfochtend op 30 oktober tussen 11:00 en 12:30 of
bij Twan van de Meerakker, Pater Vervoortstraat 6 te Zijtaart.
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Leuk nieuws van Ponyclub De Reigertjes!
Afgelopen weekend was het jaarlijkse ponykamp van
ponyclub De Reigertjes. Het werd een hele geslaagde
editie! Na lekker spelen, een goede maaltijd en voetballen
in een donkere rijhal was er een hele spannende spooktocht
op de vrijdagavond. Vervolgens was er een kampvuur met
marsmellows en broodjes worst.
Op zaterdag werd een buitenrit gemaakt naar Het Lijnt,
samen met Theo, die de groep begeleidde met paard en
wagen. ‘s Middags waren er diverse spellen, zoals levend
ganzenbord en een levende paardenrace. Daarna kon er friet
gehaald worden in het frietkot en in de avond was er een
bingo. Ook nu werd de avond afgesloten met een
kampvuur.
Zondagochtend kwam er helaas alweer een einde aan het
ponykamp. Sommige ruiters mochten meteen door naar
Boxtel, voor hun eerste ‘uitwedstrijd’. Dit was een
viertallencompetitie voor kur op muziek. Het viertal van
ponyclub De Reigertjes reed mee in de klasse B en reed op
muziek van Pirates of the Carribean. De pony’s van Lynn,
Sieb, Niek en Claire bleken heel koelbloedig en ook de
ruiters waren nog wakker genoeg voor een hele nette proef.

Er werd dan ook een eerste prijs en een winstpunt binnen
gehaald! Een hele knappe prestatie voor zo’n jong
gezelschap!
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KENNISMAKER HENRIE WEET
WERKELIJK ALLES OVER
WANDELEN, of bijna
Het dagelijkse ommetje is sinds corona
voor veel mensen een fijne gewoonte.
Wandelen heeft ook een enorme boost
Interpunctie
gekregen. Maar waarom is het zo
Ik kan m’n kinderen toch niet zo maar wegsturen….
Stiefouders die zelf geen kinderen hebben soms de behoefte gezond, waar vind je de mooiste
wandelpaden en wat heb je allemaal
hebben om het kind van hun partner een beetje “weg te
nodig?
kijken”. Vooral bij een grote belasting van de stiefouder,
Henrie van Zoggel heeft 40 jaar wandelervaring en is de
zie je vaak dat deze denkt (of zegt) “dit weekend was toch
aangewezen persoon om er het een en ander over te
voor òns, waarom moet jouw kind er dan zijn….”
vertellen. Bij KennisMakers gaat hij niet alleen dieper in op
Egoïsme of iets anders
wat het met hem doet en waarom hij ooit aan het wandelen
Deze gedachte zou je kunnen zien als egoïsme (en
is geslagen. Henrie neemt je ook mee op een wandelreis
natuurlijk is dat óók mogelijk) maar ik ga ervan uit dat het
door de tijd, van Hippocrates tot nu. Hij neemt zelfs een
dit meestal NIET is. Bv. de jonge vrouw, die zelf (nog)
kijkje in de toekomst en er komen allerlei trends aan bod.
geen kinderen heeft en zich eigenlijk nog niet had
voorbereid op een leven met kinderen. Of de stiefvader, die Een leerzame en leuke lezing voor zowel de geoefende
wandelaar als de wandelaar in spé. In deze woelige tijden
lekker af en toe wil gaan stappen…leuke dingen doen.
trekken immers steeds meer mensen de paden op, de lanen
Onbezorgd een dagje naar zee.
in. Want Hippocrates zei het al: ‘Wandelen is het beste
Als je vader of moeder bent
medicijn’.
Als je kinderen krijgt voel je direct de enorme
KennisMakers
verantwoordelijkheid. Je zult nooit meer kinderloos zijn.
Ook al is je kind ver weg, ook als er geen contact mogelijk De Bibliotheek is de plek bij uitstek om kennis te delen.
is, zelfs als het is overleden, je blijft de mama/papa van. En Over boeken of literatuur en natuurlijk ook over hele
als je een kind hebt wordt je leven nooit meer als voorheen. praktische of technische kennis. De Bibliotheek heeft alleen
niet alle competenties direct in huis en daar komen
Mensen die nog geen kinderen hebben, zeggen dat vaak te
vrijwilligers om de hoek kijken. Want bij KennisMakers
begrijpen, maar om dit echt van binnen te voelen is vaak
krijgen zij een podium om hun kunde gratis te delen.
toch lastig.
Toegang
Altijd blij
De lezing van Henrie van Zoggel is de eerste in deze serie
Als je kinderen dit weekend zullen komen verheug je je
en vindt plaats op dinsdag 22 november. We starten om
erop. Je wordt er altijd weer blij van, ook als het lastig is,
19.00 uur in de Bibliotheek Veghel. De toegang is gratis,
ook als het betekent dat je er andere dingen voor moet
maar wel graag vooraf aanmelden via
opofferen. Maar dat offer is veel groter voor de nieuwe
partner, want die had zich juist verheugd op dat weekendje www.nobb.nl/activiteiten.
Op 29 november is de volgende KennisMakers. Ook in de
samen.
Bibliotheek Veghel. Dan komt José van Esch ons alles
Het eigen gezinnetje
vertellen over mandala’s en hoe je ze kunt borduren
Het romantisch idee van het eigen gezinnetje kan het ook
(jazeker, dit is ook een hobby voor mannen). Op 6
allemaal wat op scherp stellen. Jonge moeders die onlangs
december is Jigsaw te gast en komen alle ins en outs van de
met deze partner kinderen heeft gekregen, willen vaak iets
Ierse folk aan bod.
doen met “hun eigen gezinnetje” (dus zonder de kinderen
Tot KennisMakers!
van de partner). De partner vindt dat zijn kinderen er óók
bij horen. Het conflict is geboren. Bovendien, als de
kinderen van de partner horen hoe gezellig het was toen zij
er niet bij waren, kan dat ook weer onderling tot wrevel
leiden.
Wie hoort wanneer waarbij
Er is dus ook geen vaste oplossing die bij iedereen past. Het
is maatwerk. Je moet de situatie goed bekijken, vanuit
allerlei perspectieven. Lezen erover kan behulpzaam zijn,
maar als je echt tegen dit soort problemen aanloopt is goede
hulp, die alles in kaart brengt, geboden.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

