Vrijdagavond 1 oktober: aftrap Buurt Keezen Competitie Zijtaart
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Plaats: dorpshuis Zijtaart. Tijd 20.00u.
Wij verheugen ons op de komst van veel competitie teams komende vrijdagavond. Via mail
en sociale media zijn de bekende deelnemende teams reeds uitgenodigd en hebben positief
gereageerd.
De uitslagen van de plotseling geëindigde competitie van 2019-2020 komen in zijn geheel
te vervallen. Ook het geplande kampioenschap gaat niet door. De al gedane inschrijvingen
blijven geldig voor het seizoen 2021-2022. Inschrijfgelden van teams die niet meer mee
(kunnen) doen, kunnen teruggevraagd worden.
Inschrijving teams:
Teams kunnen zich inschrijven t/m donderdag 31 september.
Digitaal via zeszijtaart@gmail.com. Het inschrijfgeld per team bedraagt € 12,00. Hiervoor
neemt u deel aan alle speelavonden (1 oktober, 5 november, 10 december, 7 januari, 4
februari, 4 maart en 1 april).
Toegang
Wij volgen de algemene regels van het RIVM. Er wordt gevraagd naar een
juiste QR code of een bewijs van vaccinatie. We snappen het belang van “safety first” .
Ook vragen we om niet te komen – ook niet in de komende maanden – indien u verkouden
bent of andere luchtweginfecties heeft.
Heb begrip hiervoor en houd daar rekening mee!
Zijtaartse kampioenschappen Keezen
Het plan is om in april 2022 het
kampioenschap Keezen Zijtaart opnieuw te organiseren.
Te zijner tijd krijgt u hierover meer informatie.
Graag tot ziens vrijdagavond!
“Zes!” van EGZ. Evenementen Groep Zijtaart
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KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 3 oktober 10.30 uur Eucharistieviering Pater Holterman (De Vrolijke
Zangers)
Wij gedenken: Jaargetijde Jan Vervoort: Cor Coppens; Overl.ouders van
Rijbroek- van Boxtel, dochter Betsie en zoon Theo; Jaargetijde José Schepers- van Meel.
Getrouwd: Joop de Bekker en Anouk Welte
Mededeling: Parochiebreed is besloten, dat we voorlopig de bestaande manier van
communie uitreiken handhaven. We gaan er vanuit, dat U de de hygiëneadviezen handhaaft
en als U klachten heeft thuis blijft. We zijn blij, dat we weer een stap dichterbij het normale
leven zetten en hopen op Uw medewerking

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
Zorg en Welzijn Zijtaart
Vervoersdienst Zijtaart
Dorpshuis Zijtaart
Basisschool "Edith Stein"

36.58.61
06-46.59.59.16
35.22.32
36.66.79
36.51.68

29 sept. – 6 okt. 2021

Kopij voor nr. 2
Inleveren uiterlijk
4 okt. 19.00u bij:
Jac Schuurmans
Corsica 10 A
Tel. (0413) 35 05 64 of
Email: Dorpsnieuws@
ZijtaartsBelang.nl
Website:
www.ZijtaartsBelang.nl
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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
Wij zijn er klaar voor, en hopen dat we
dit jaar weer carnaval vieren.
Beginnende bij het 11-11 bal op 12
november.
Onze lotenverkopers kunt U één dezer
dagen bij u aan de deur verwachten.
Hopelijk zien we jullie allen
op het 11-11 bal.
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Want wat maakt een stukje historisch of van waarde voor
het dorp? Uitgangspunt als eerste is dat er drie tegels
komen en later zouden er nog meer kunnen volgen. We
hebben vele plaatsen voorbij zien komen en erover
gesproken en zijn van mening dat de kerk, het klooster en
de eerste school in Zijtaart om te beginnen het belangrijkste
zijn geweest.
Binnenkort zullen de tegels geplaatst worden door de
gemeente, maar wij vonden zelf dat er ook voor iedereen
wat meer bekend mocht worden over deze plekken. Daarom
zal er in de komende weken stukjes verschijnen in dit blad
met uitleg over de historie van de kerk, het klooster en de
eerste school. Deze verhalen zijn door Martien van
Asseldonk geschreven, waarvoor wij hem hartelijk danken.
We wensen jullie veel leesplezier.
Heemkundekring Vehchele

CV de Reigers Dorpsraad Zijtaart

Nieuws van de dorpsraad
Heemkundekring Vehchele heeft de afgelopen jaren in
samenwerking met Erthepe tientallen attentietegels
geplaatst in de trottoirs van onze kernen. Deze tegels
vertellen aan de hand van tekst en beeld de geschiedenis
van onze kernen. We hebben daar talloze enthousiaste
reacties op ontvangen en wegens vele sponsorbijdragen
hebben we het plan inmiddels grotendeels kunnen
realiseren. Bij aanvang van het plan zijn ook direct de
wensen kenbaar gemaakt om de attentietegels behalve in
Veghel en Erp ook in de kerkdorpen van ons werkgebied te
plaatsen, zodat we een dekkend verhaal krijgen voor onze
gemeenschappen. Die wens is ook door onze leden uit de
kerkdorpen uitgesproken.
Alweer ruim twee jaar geleden kregen we vanuit de
heemkundekring Vehchele het verzoek om te kijken naar
belangrijke plaatsen met historische waarde in Zijtaart. Dit
om zo een stukje historie zichtbaar te maken en te houden.
Ze willen tegels plaatsen met een foto en tekst over het
historische plekje. Wij hebben als dorpsraad hierover zelf
gesproken maar ook bij anderen ons oor te luisteren gelegd.

Noteer in uw agenda 27 oktober de openbare
vergadering van de dorpsraad.

INSCHRIJVEN
BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN
ZIJTAART
Als u zich nog niet heeft ingeschreven voor de Zijtaartse
biljartkampioenschappen, dan heeft u daarvoor nog tot en
met a.s. vrijdag 1 oktober de tijd.
Vanaf maandag 25 oktober tot en met vrijdag 5 november
hopen de biljartverenigingen De Zwijntjes en Poedelpret
voor de 35e keer de Zijtaartse biljartkampioenschappen
libre te organiseren.
Inschrijven
Inschrijven kan bij café Kleijngeld, Past. Clercxstraat 55.
Bij het inschrijven kan men opgeven wanneer men
verhinderd is. In de voorrondes van maandag 25 oktober
t/m maandag 1 november kunnen we hiermee rekening
houden. Toch verzoeken we zo min mogelijke data van
verhindering op te geven, omdat het voor
ons anders onmogelijk wordt om met alle
wensen rekening te houden. Het toernooi
duurt slechts 12 dagen en in die periode
moeten toch alle wedstrijden worden
gespeeld. De wedstrijden beginnen
dagelijks om 18.45 uur, op zaterdag en
zondag kunnen de wedstrijden al eerder
beginnen (afhankelijk van het aantal
deelnemers).
Het inschrijfgeld bedraagt € 7,00 en moet
bij het inschrijven worden voldaan.
We hopen op versoepelingen, maar we
houden ons tijdens het toernooi aan de
dan geldende corona regels.
De Zwijntjes en Poedelpret
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ZIJTAART BEDANKT!!!
Na 1,5 jaar uitstel hebben we afgelopen week weer
kunnen collecteren voor de gezamenlijke goede
doelen. Het resultaat is een geweldige opbrengst.
Namens alle goede doelen willen wij u heel hartelijk
danken voor uw bijdrage!

2021

2019

1.035,40

965,18

Amnesty International

387,85

369,38

Brandwonden Stichting

566,65

613,43

Diabetes Fonds

601,65

564,53

Handicap.nl

481,85

476,48

Hartstichting

1.173,60

1.006,23

Jantje Beton

520,75

427,22

1.648,45

1.401,11

Kinderhulp

513,45

429,18

Longfonds

789,10

712,93

MS fonds

621,85

657,38

Nierstichting

800,02

724,83

Reuma Nederland

635,42

631,08

Rode Kruis

568,90

598,04

Alzheimer Nederland

KWF Kankerbestrijding

10.344,94

9.577,00

Voor het ondersteunen en/of sponsoren van de Goede
Doelen Week 2021 willen wij ook onze dank
uitbrengen aan:

-

Alle collectanten
Jong Nederland Zijtaart
Dorpshuis Zijtaart
Dorpsnieuws Zijtaarts Belang
Dorpsraad Zijtaart
Garage Van der Heijden

Mede dankzij jullie gaat ook dit jaar weer 100% van
de opbrengst naar onze goede doelen.
Werkgroep Goede Doelen Week Zijtaart

RUIMTE VOOR HET GOEDE
Leven is ruimer dan het eigen gelijk.
Het moet over de grenzen van het ik heen gaan.
Soms blijven we steken in de sfeer van
‘eigen huisje, boompje, beestje’.
Dan verengt ons leven zich
en wordt het kleingeestig.
We worden dan in de defensie gedrukt,
omdat we onszelf veilig moeten stellen.
De bijbel houdt ons een andere levensles voor.
Er is maar één ding belangrijk:
het goede, dàt moet gedaan worden.
Dat is de enige, echte, goede levenshouding.
Waar dat gebeurt, kunnen we gezamenlijk
naar dezelfde wereld kijken
en ruimte scheppen voor leven en toekomst.
Samen ook kunnen we ons dan inzetten
voor het goede, voor vrede en liefde.
Dat is ook de bevrijdende ruimte,
waarin we dan zelf mogen leven.
Daardoor ontstaat er leven volop
voor mens en wereld.
Dat is de geest, die rustte op Mozes,
de geest ook van de man van Nazareth.
Zij gingen voorbij aan eigen grenzen
en stonden in dienst van het goede.
Hun voorbeeld verdient onze navolging.
Wim Holterman osfs
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KBO
Activiteiten week 40:
• Maandagmiddag: kaarten en
•
•

•
•
•
•
•

Regiobiljarten
Dinsdagmorgen: repetitie Senioren
Koor!
Het EETpunt op dinsdag- en vrijdagmiddag 12:00u in
het Dorpshuis. U kunt zich nog aanmelden (06 - 423
504 89). De eerste 4 keer slechts € 2,50 per 3
gangenmaaltijd, gesponsord door de Dorpsraad.
Dinsdagmiddag: biljartcompetitie, Line Dance en Jeu
de boules!
Woensdag 13.30u: Kienen en vrij biljarten
Donderdagmorgen 09.00u: wandelen (ook voor niet
leden)
Donderdagmiddag: kaarten en Competitie biljarten
Vrijdagmiddag: Bridgen

Heb je geen smartphone, dan kun je toch een corona QR
code aanvragen via 0800-1421 (bereikbaar van 08.00 –
20.00u). Na het maken van keuze 1 vragen ze om je BSN
nummer en postcode en krijg je, indien de vaccinaties in
orde zijn, je QR code geprint thuisgestuurd.

Uitslag kaartmiddag 23 september:
Jokeren: Bert Vissers
Rikken: Lenie Henst
Loterij: Jan v.Zutphen

195 pnt.
51 pnt.

Uitslag kaartmiddag 27 september:
Jokeren: Betty Verbruggen
Rikken: Jan v.Zutphen
Loterij: Riekie v.Zutphen

131 pnt.
64 pnt.

Uitslagen bridgemiddag 24 september:
A.lijn:
1. Tonnie Kivits & Jan Rijkers
2. Cees & Riet v.Hout
3. Ad & Nellie Vervoort
4. Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen
5. Riet & Ad Koevoets
B.lijn:
1. Bert v.Helvoort & Lida v.Houtum
2. Huub v.d.Heuvel & Pieter v.Kaathoven
3. Mien Vissers & Mien v.Berkel

60,42 %
56,94 %
51,39 %
50,00 %
50,00 %
67,85 %
58,61 %
53,26 %

29 september 2021 – 6 oktober 2021
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Zijtaartse Bridgeclub
Uitslagen van de bridgeavond 21 september.
1. Gerard Bekkers & Hannie Habraken
2. Toon & Marietje v.Schaijk
3. Ad & Riet Koevoets
4. Piet v.Schaijk & Jan Rijkers
5. Clasien Nolle & Trudy Smulders
6. Mien Vermeulen & Mien Vissers

67,75 %
60,83 %
57,67 %
56,75 %
52,00 %
51,50 %

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag regionale senioren biljartcompetitie Nuenen Zijtaart d.d. 20 -9-2021
Nuenen
Zijtaart
Dorus Jansen
14 16 Theo vd Laar
18 15
Maarten Saarloos
18 14 Tonn Verbruggen
23 15
Willem vd Heyden 23 19 Ad vd Ven
35 22
Jan Joosten
24 14 Toon van den oever 30 15
Piet vd Steen
26 23 Toon van den Oever 30 35
Hans van Erp
33 33 Toon Cissen
53 37
Frans Bouwdewijns 34 34 Frans van Leuken
43 23
Theo Berkhout
35 21 Hans van Erp
62 36
Uitslag wedstrijden pentatlon-competitie KBO Zijtaart
d.d. 21-9-2021
Partij :
Uitslag
Toon vd Oever - Willy vd Berkmortel
6-3
Frans van Leuken - Jan vd Oever
5-4
Toon Nelissen - Theo van Eert
2-1
Hans van Erp - Tonn Verbruggen
3-0
Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO Zijtaart
week 38
Albert van Dinter
10 6 Ad vd Ven
33 21
Annemieke vd Linden 14 9 Martien van Eert
21 12
Andre Schepers
38 42 Wim vd Sanden
39 31
Tjeu Dortmans
8 1 Theo vd Laar
18 15
Jan van Boxmeer
15 18 Chris van Helvoirt 18 13
Wim Kremers
26 20 Henri vd Linden
12 18
Willy vd Berkmortel 24 23 Frans van Leuken 41 27
Tonnie van Uden
31 31 Adriaan vd Tillart 22 14
Frans vd Broek
20 24 Andre Schepers
38 58
Rien van Tiel
29 29 Toon Cissen
57 58
Hans van Erp
62 62 Albert van Dinter 10 4
Ad vd Ven
33 26 Jan de Wit
24 14
Toon Nelissen
33 39 Wim Kremers
26 28
Tonn Verbruggen
25 25 Cor Vissers
12 11
Toon Verbruggen
75 39 Toon vd Oever
31 30
Jan vd Oever
18 17 Martien Verbruggen 64 68

Diakonie vervoersdienst Zijtaart met
vrijwilligers uit Zijtaart 0413 - 35.22.32
Het vervoer vraagt men aan via de telefoniste van de
Hulpdienst Diakonie Veghel ( 0413 - 35.22.32 ).
De telefoniste is alle dagen bereikbaar van 19:00 uur
tot 21:00 uur en op werkdagen ook nog van 09:00 uur
tot 11:00 uur.
Een vrijwilliger uit Zijtaart komt u dan ophalen.
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SPORT UITSLAGEN
Senioren VOW 25 en 26 september 2021
Schijndel/DE WIT 5 VOW 3

Mariahout 3

2-0
1-2

VOW 2

vv Volkel
VOW Veteranen
VOW VR30+1
EVVC VR30+1
Boskant 1
VOW 1
Blauw Geel'38/JUMBO 5 VOW 3
VOW 4
Rhode/VSB 10
VOW 5
Sparta'25 8
VOW VR1
Blauw Geel'38/JUMBO VR1
VOW VR2
ST Handel/Elsendorp VR1

2-5
9-0
2-0
6-5
2-4
1-0
2-1
1-4

Voor het programma van aankomend weekend kijk op
www.vow.nl senioren.

TV Zijtaart
Uitslagen Externe Competities
Heren:
HD50+
Vrijdag

-

Maaspoort
Gennep

3-1
1-3

Dames:
Donderdag
Wolfsbosch
Zaterdag

-

Bas Dongen
Vrijdag
Uden

4-0
3-1
1-3

Gemengd:
De Helze 2
Vrijdag

-

Donderdag
Handel

0-4
4-0

SPORT AGENDA
programma VOW jeugd 29 september 2021
VOW JO13-1
Avanti'31 JO13-3
18:30u
programma VOW jeugd 2 oktober 2021
VOW JO19-1
Vorstenbossche Boys JO19-1 14:30u
SPV JO18-1
VOW JO18-1
14:30u
SV DWSH'18 JO16-1 VOW JO16-1
13:30u
Blauw Geel'38/JUMBO JO13-6 VOW JO13-1 11:30u
Sparta'25 JO11-3JM VOW JO11-1JM
09:15u
VOW JO10-1
Blauw Geel'38/JUMBO JO10-4 09:30u
VOW JO9-1JM
Schijndel/DE WIT JO9-4 10:45u
Schijndel/DE WIT JO8-3
VOW JO8-1JM
08:45u
VOW JO8-2JM
UDI'19/CSU JO8-7
10:45u
VOW MO17-1
Rhode/VSB MO17-2
14:30u
VOW MO13-1
Berghem Sport MO13-1 11:30u
Boxtel MO10-1
VOW MO10-1
08:45u
Sterksel MO10-1
VOW MO10-2
09:45u
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-1 VOW JO7-1
10:15u
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-3 VOW JO7-2JM 10:15u

De prinsencommissie presenteert:
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VOW pakt groots uit in jubileumseizoen!

Jubileumjaar

Aanstaande zondag 3 oktober is het zover: de officiële
aftrap van het 75-jarig jubileumjaar van VOW. Het 1e elftal
speelt dan de eerste competitiewedstrijd tegen WEC om
14:30 uur op Sportpark de Vonders.

Om de festiviteiten rondom het 75-jarig jubileum voor te
bereiden is een enthousiaste jubileumcommissie aan de slag
gegaan. Samen met een aantal subcommissies wordt er al
lange tijd gewerkt aan een mooi jubileumprogramma voor
jong en oud. Gedurende het seizoen 2021-2022 zijn er
diverse activiteiten die leiden naar de grootse viering in het
lange Hemelvaartweekend van 25 t/m 29 mei 2022 met alle
betrokkenen van de club. Het jubileumweekend start met
een feestelijke reünie.

Onthulling jubileumlogo en mascotte
Om 13.45 uur start de aftrap met de spectaculaire
onthulling van het jubileumlogo. Tevens wordt de naam
van de nieuwe mascotte bekendgemaakt, die speciaal voor
het jubileumseizoen gemaakt is. De mascotte heeft al
sportief meegetraind met onze jeugdspelers en vanaf dat
moment konden zij meedoen aan de namenwedstrijd.

Op de spits gedreven…. Liever tot 10 tellen.
Of het nu gaat over corona, over het kabinet, of over andere
controversiële onderwerpen: polariseren zit in mensen. Je
hebt geleerd: iets kan alleen maar goed of fout zijn.
Uiteindelijk leren we dan van sprookjes (en die zijn ook
niet waar…). Er is een boze heks, een goede fee, een wolf
die zeven zielige geitjes opeet. Kortom: zwart of wit.
Ontwikkeling
Voor kinderen is dat heel leerzaam, omdat je daarmee het
geweten helpt ontwikkelen: kinderen leren wat goed is en
wat slecht. Ze leren nadenken over anderen, over zichzelf,
ze leren oordelen over situaties in het leven. Maar dit is
tegelijk ook riskant: oordelen leidt tot veroordelen. De
meeste mensen maken een gezonde ontwikkeling door naar
de volwassenheid, waarbij ze leren dat iets niet zwart of wit
is, maar dat er vele tinten grijs zijn.
Relativeren
Toch zijn er veel mensen die blijven hangen op zwart/witdenken. De ene persoon doet dat continue, de ander kan
beter relativeren. Maar uiteindelijk hebben we ergens die
zwart/wit-indeling steeds bij ons: goed of fout.
Volwassenheid
Pas als we langer over iets gaan nadenken, zien we dat het
zwarte niet zo zwart is als we dachten, en dat het witte toch
niet zo spierwit is als we zouden willen. Hoe meer we erin
slagen om i.p.v. zwart of wit allerlei grijstinten te zien, hoe
volwassener we kunnen denken en handelen en hoe minder
snel we oordelen.
Gezichtsverlies
Als we ergens door geshockeerd zijn dan zijn we geneigd
om in 1e instantie zwart/wit te reageren. Dat is goed om te
weten, zodat we er later nog eens over na kunnen denken.
De ellende is echter, dat als je je eenmaal fel hebt
uitgesproken, je vaak niet meer terug kunt zonder
gezichtsverlies. Er zit dus wat in om eerst tot tien te tellen.
En daar zit nu juist het riskante met de sociale media:
iedereen reageert als een kip zonder kop en heeft al
gereageerd voor hij/zij erover nagedacht heeft. Als je éven
langer denkt dan kom je meestal tot andere conclusies.
Minder spannend, wel evenwichtiger.
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Nieuwe shirtsponsors voor VOW

De eerste school in Zijtaart

De teams JO16, Vrouwen 2 en Heren 5 zijn sinds dit
weekend voorzien van mooie, nieuwe wedstrijdshirts.
VOW wil graag Bodeminzicht, Mariska van Vliet
Uitvaartzorg en P. van Donk Metselwerken hartelijk
bedanken voor de sponsoring van deze teams.

Het eerste schoolgebouw in Zijtaart staat er nog steeds. Het
is nu in gebruik als twee woningen met adressen Pater
Vervoortstraat 3 en Meester van de Venstraat 8. Jarenlang
woonde hier het gezin van Has en Miet Vissers. Het
gebouw werd in 1810 gebouwd. Het was de tweede school
in Veghel, naast de school in de kom van Veghel. Maar
laten we beginnen bij het begin.

JO16 – Bodeminzicht

Vrouwen 2 – Mariska van Vliet Uitvaartzorg

Heren 5 – P. van Donk Metselwerken

Deel 1

Het eerste onderwijs in Zijtaart
Het onderwijs in Veghel is tussen 1440 en
1468 van start gegaan. De koster van de
kerk kreeg er toen als taak bij om de
kinderen te onderwijzen. Het belangrijkste
was dat de kinderen mooi leerden zingen
tijdens de mis en verder dat ze leerden lezen
en schrijven. De koster gaf les in het
kerkgebouw. De koster had een klein vast
inkomen van een fonds dat ooit speciaal
voor dat doel was opgericht. Nu verdiende
hij wat extra bij omdat de kinderen
schoolgeld betaalden. In 1597 werd er in
Veghel naast de kerk een school gebouwd.
De koster-schoolmeester woonde onder
hetzelfde dak als de school.
Van 1568 tot 1648 woedde de Tachtigjarige Oorlog. De
Spanjaarden werden verslagen door de
Hollanders en toen ontstond Nederland als
zelfstandig land. De Hollanders waren
Gereformeerd en de Spanjaarden Katholiek
en in 1648 werd het katholieke geloof
verboden. Overal werden gereformeerde
schoolmeesters aangesteld. Zo ook in
Veghel. De Gereformeerden waren maar
een klein groepje in Veghel, die wel zowat
alle macht naar zich toetrokken
(dorpsbestuur, religie, onderwijs). Dat gaf
veel weerstand.
De meeste ouders stuurden hun kinderen
liever naar een katholieke schoolmeester
dan naar de gereformeerde dorpsschool. In de notulen van
de Veghelse gereformeerde kerkenraad uit 1663 wordt
geklaagd dat er wel een schoolmeester was,
maar dat er nauwelijks school gehouden
werd. De meeste Veghelse kinderen gingen
naar de katholieke bijschool in de
schuilkerk op het Duifhuis net over de
grens met Uden, dat bij het land van
Ravenstein hoorde. Daar was het katholieke
geloof niet verboden. Dat was nogal ver
lopen vanuit Zijtaart en Zondveld. Vandaar
dat er toen ook enige tijd een katholieke
bijschool geweest in Zijtaart. In het
parochieregister lezen we immers dat in
1715 Roelof Dielissen, 'onderwijzer van de
kinderen in Zijtaart', werd begraven.
Dielissen woonde ergens aan de huidige
Leinserondweg en gaf les in zijn eigen
woning. Vanaf rond 1740 werd het minder
bezwaarlijk gevonden om de kinderen naar de reguliere
plaatselijke school te sturen.
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Het onderwijs in de praktijk
Tot en met de achttiende eeuw was het onderwijs niet
klassikaal maar individueel. De jongste kinderen hielden
zich vooral bezig met het herkennen en spellen van letters
en woorden en degenen die wat verder waren, oefenden
zich in het lezen. De verst gevorderden bekwaamden zich
in het schrijven of, in uitzonderlijke gevallen, rekenen. De
kinderen hielpen en overhoorden elkaar enigszins. Na
verloop van tijd moesten de kinderen de les die zij hadden
geleerd bij de meester komen opzeggen. Telkens als er een
leerling klaar was en terugging naar zijn plek en kwam er
een nieuwe voor in de plaats. De kinderen leerden eerst
lezen en dan pas schrijven. De kinderen schreven tot in het
begin van de negentiende eeuw met een griffel op een lei.
Als de lei vol was kon alles gewist worden met een natte
spons. Vanaf 1808 werden op kosten van de gemeente
schoolschriften en potloden aangeschaft.
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GEBRUIK CORONATOEGANGSBEWIJS
IN ONS DORPSHUIS
Sinds de opening van het nieuwe seizoen is er weer volop
bedrijvigheid in ons dorpshuis. Vele verenigingen en
organisaties hebben de weg weer gevonden en hebben hun
activiteiten (die vanwege corona op een lager pitje waren
gekomen) hervat. Daar zijn wij als bestuur natuurlijk erg
blij mee.
Inmiddels hebben wij echter wel te maken gekregen met
nieuwe landelijke regelgeving in verband met corona. Het
betreft dan met name het gebruik van het Corona
Toegangsbewijs (CTB).
Voor ons als bestuur spreekt het voor zich dat wij de
landelijke regels volgen. Daarnaast hebben wij bij het
opstellen van onze richtlijnen over het gebruik van het CTB
rekening gehouden met een handreiking die wij
daaromtrent van Dorpshuizen.nl hebben ontvangen. Verder
hebben wij gekozen voor een praktische benadering en
werkbare handelwijze.

In 1808 schreef het gemeentebestuur dat in Veghel meer
dan negentig procent van de boerenkinderen alleen in de
winter drie of vier maanden naar school ging. Kinderen
werden al op jonge leeftijd ingezet voor het hoeden van vee Aldus zijn wij tot het volgende besluit gekomen, dat vanaf
en andere arbeid op de boerderij. In 1797 stuurden
25 september van toepassing is:
inwoners van Zondveld, Zijtaart, Krijtenburg, Biezen, Leest
en Doornhoek een verzoekschrift voor een eigen school
- Alle reguliere activiteiten van vaste en incidentele
naar de municipaliteit Veghel. Het verzoekschrift is
gebruikers (verenigingen en organisaties) kunnen
ondertekend door 99 mannen, waarvan er 64 hun naam
doorgang vinden en daarvoor geldt geen CTB-plicht.
konden schrijven en 35 niet. Als men ziet hoe onbeholpen
Wanneer deze gebruikers echter voorafgaand aan,
een paar namen geschreven zijn, dan is het bij die mensen
tijdens of na afloop van hun activiteit gebruik willen
de vraag of ze veel meer hadden leren schrijven dan hun
maken van de aanwezige horecafaciliteiten, dan dienen
eigen naam.
de deelnemers te beschikken over een geldig CTB.
- In dat geval dient bij binnenkomst (voorafgaand aan de
activiteit) een CTB-check plaats te vinden.
Gebruikers die bij binnenkomst niet met de gehele groep
een CTB-check doen, kunnen geen gebruik maken van
de horecafaciliteiten en zullen na afloop van hun
activiteit het dorpshuis moeten verlaten.
-

Bij evenementen geldt altijd de CTB-plicht, hetgeen
mede betekent dat alle deelnemers en/of bezoekers
gebruik kunnen maken van de horecafaciliteiten. Ook
hier geldt dat bij binnenkomst een CTB-check wordt
uitgevoerd door de organiserende vereniging of
organisatie; dit onder regie of toezicht van het
bestuur/beheer.

-

Bij vrije inloop van personen, die niet aan een activiteit
zijn verbonden, is er geen CTB-plicht.
Op vertoon van een geldig CTB kunnen zij gebruik
maken van de horecafaciliteiten.

-

In bijzondere situaties kan het bestuur afwijken van
bovenstaande handelwijze.

Tot slot
Verder blijft het belangrijk, nu de 1,5 meter geen
verplichting meer is, om aandacht te hebben voor bestaande
hygiënemaatregelen, naar elkaar om te kijken en elkaar de
ruimte te geven als men dit wenselijk vindt.
Alle vaste gebruikers en onze vrijwilligers hebben
afgelopen weekeinde deze informatie reeds ontvangen.
Bestuur Dorpshuis Zijtaart

