Stem digitaal bij de Rabobank Clubkas Campagne
op onze verenigingen!
Afgelopen week zijn de stemcodes voor de Rabobank Clubkas Campagne weer
verzonden aan de leden van de Rabobank. Het is ook mogelijk dat u kunt stemmen
door in te loggen via de rabobank app. Kijk aub goed in uw rabobank app en anders
via uw e-mail (let op evt. spamfilter) en stem met uw stemcode op onze
verenigingen. Met een minuutje tijd sponsort u al snel € 10,00 aan onze
verenigingen.
Elke stem is geld waard en iedere vereniging heeft een goed doel om dat goed te
besteden.
Steun de hieronder genoemde Zijtaartse verenigingen door tot en met 25 oktober via
internet te stemmen met uw stemcode.
Heeft u hulp nodig bij het stemmen via internet?
Vraag familie, vrienden of kennissen om hulp en laat uw bijdrage aan ons niet
verloren gaan.
Heeft u uw mail met stemcode niet ontvangen; bel de Rabobank: (088) 722 66 00.
Vervolg op pagina 2

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 10 oktober 10.30 uur Woord- en Communieviering (Gem.Koor)
Wij gedenken: Jaargetijde Herman Rovers; Antoon Vissers en
Truus Vissers- van den Tillaart.

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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De deelnemers
In 2021 hebben 17 Zijtaartse verenigingen zich
aangemeld waarop u kunt stemmen:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Buurtvereniging Krijtenburg
CV De Reigers
De Vrolijke Zangers
EGZ (Evenementen Groep Zijtaart)
EHBO Zijtaart
Gedeeld vervoer Zijtaart
KBO Zijtaart
Koor Vivace
Jong Nederland Zijtaart
MC Straal Open
Muziekvereniging Sint Cecilia Zijtaart
Ruitersport Zijtaart
TV Zijtaart
VOW
WTC Zijtaart
Z.O.V. Zijtaart
Zijtaartse Toneelvereniging
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Zijtaartse
Jeugdnatuurvereniging:
herfstwandeling
Aanstaande zondag 10 oktober gaan we met z’n allen naar
De Maashorst voor een herfstwandeling. Met 3.500
hectaren is De Maashorst het grootste aaneengesloten
natuurgebied in Noord-Brabant waar veel te zien is. Er zijn
bossen, maar ook open stukken met heide, stuifduinen,
poelen, vennen en moerrassen. Je kunt er allerlei dieren
tegen komen, zoals: reeën, eekhoorntjes, kikkers, padden,
goudhaantjes, roofvogelsen spechten, maar ook Wisenten,
Taurossen en Exmoor pony’s. De meeste dieren zijn al
begonnen met de voorbereiding op de winter; verzamelen
voedsel of krijgen nieuwe veren om er straks warm bij te
zitten. Maar ook beginnen de bomen te verkleuren en zullen
er al paddestoelen te zien zijn.
We vertrekken om 08.00 uur met de auto vanaf Het
Klooster. Zorg voor warme kleding en stevige
schoenen/laarzen. Graag vooraf opgeven via een WhatsApp
bericht bij Ton, Hester of Cinda.

GEROEPEN TOT TROUW

Mensen zijn geschapen voor elkaar,
tot liefde en vriendschap.
Een mens is niet bedoeld
Vergeet niet te stemmen, want u zou geld weggooien
als een eiland in de mensenzee.
waarmee wij met onze verenigingen ons dorp bloeiend ‘Om mens voor een mens te zijn’,
kunnen houden!!!!
wordt alleman geboren’.
Mensen mogen voor elkaar zijn
als woord en wederwoord,
Bedankt voor uw stem!
als steun en als uitdaging.
Namens de deelnemende verenigingen
Waar mensen voor elkaar
geborgenheid en liefde scheppen,
daar wordt het leven goed.
BELANGETJES
Daar klinkt iets in door
van trouw en van volharding.
Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u
Liefde en vriendschap
verpakt inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het
zijn geen eendagsvliegen.
voetbalseizoen op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.
Ze vragen om duurzaamheid,
Voor meer informatie: 06-15276074
om volharding en trouw.
Ze verwijzen naar onze God,
die Zijn mensen nabij bleef,
juist toen hun levensweg
een dorre woestijn bleek.
Hij hield hen vast.
Hij liet hen niet vallen,
maar ving hen op.
Zoals God ons voordeed,
zo zijn wij geroepen tot trouw
aan mensen, aan onze wereld.
Niemand afschrijven,
elkaar hooghouden:
daardoor worden we wie we zijn:
beeld van Gods trouw.
Wim Holterman osfs

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 31 nr. 02

6 oktober 2021 – 13 oktober 2021

pagina 3

KBO
Activiteiten week 41:
Op maandag 11 oktober a.s. om 10.00 uur is
er een Onderonsje.
Deze keer wil Piet van den Tillaart
(bestuurslid KBO) u graag vertellen
waarom hij zich geïnspireerd voelt om zich
in te zetten voor het Damiaancentrum in Sint-Oedenrode.
Het Damiaancentrum is een
plek waar mensen elkaar
ontmoeten in een
gemoedelijke, huiselijke
sfeer. Iedereen is welkom en
kan binnenlopen voor een kop
koffie, voor een praatje, of
meedoen met een van de vele
activiteiten. Samen bezig zijn,
de zinnen verzetten, aandacht
voor elkaar, dat is waar het
om draait.
Piet wil u graag aan de hand van een film en een
diapresentatie deelgenoot maken van de activiteiten die in
en rond het Damiaancentrum worden georganiseerd en op
welke manier u hieraan eventueel zou kunnen deelnemen.
Graag ontmoeten wij u op 11 oktober in het Dorpshuis.
Overige activiteiten:
● Maandagmiddag kaarten;
● Dinsdagmorgen repetitie Senioren Koor;
● 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 3gangenmaaltijd, gesponsord door de Dorpsraad;
● Dinsdagmiddag biljartcompetitie, line dance en jeu
de boules;
● Woensdag 13.30u Keezen en vrij biljarten;
● Donderdagmorgen 09.00u wandelen (ook voor niet
leden) en bloemschikken;
● Donderdagmiddag kaarten en competitie biljarten,
bloemschikken;
● Vrijdagmiddag bridgen.
Heb je geen smartphone, dan kun je toch een corona QR
code aanvragen via tel. 0800 - 1421 (van 08.00 - 20.00 uur).
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.
Vanaf 4 oktober tot 25 oktober kunt u uw stem uitbrengen
bij Rabo ClubSupport. KBO-Zijtaart doet hieraan mee en
hoopt van harte op uw stem. Ook Seniorenkoor De vrolijke
Zangers doet hieraan mee en zijn u zeer dankbaar voor uw
stem.
Indien u hulp nodig heeft bij het uitbrengen van uw
stemmen, neem dan gerust contact op met een van de
bestuursleden. Laat vooral uw stemmen niet verloren gaan
en besteed een deel van de winst van de coöperatieve
Rabobank aan een goed doel.

Onze jaarvergadering wordt gehouden op 20 oktober om
13.30u en om 19.30u. We hebben al aardig wat
aanmeldingen ontvangen, maar mocht u het vergeten zijn: u
kunt zich nog aanmelden tot en met 15 oktober. Bij
voorkeur via info@kbo-zijtaart.nl

Uitslag kaartmiddag 4 oktober:
Rikken:
Jokeren:

Jan v.Zutphen
Lenie Henst
Betty Verbruggen

94 pnt.
51 pnt.

Uitslagen bridgemiddag 1 oktober:
A-lijn:
1.Ad & Riet Koevoets
2.Tonnie Kivits & Jan Rijkers
3.Christ Verhoeven & Ben v.d.Steen

57,64 %
56,25 %
56,25 %

B-lijn:
1.Lida v.Houtum & Mari v.d.Steen
2.Anneke Jans & Maria Pepers
3.Jo v.Boxtel & Mien Vermeulen
4.Huub v.d.Heuvel & Pieter v.Kaathoven

62,50 %
58,33 %
56,67 %
55,83 %

Zijtaartse Bridgeclub
Uitslagen van 28 september:
1.Riet & Ad Koevoets
2.Harrie & Rina v.Berlo
3.Piet v.Schaijk & Jan Rijkers
4.Cees & Riet v.Hout
5.Clasien Nolle & Trudy Smulders
6.Bekkers & Hannie Habraken
7.Chris & Christien v.Helvoirt

66,67 %
57,90 %
57,64 %
56,94 %
52,78 %
50,69 %
50,00 %
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Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag wedstrijden pentatlon-competitie KBO Zijtaart d.d.
28-9-2021
Partij :
Uitslag
Willy vd Berkmortel - Frans van Leuken
0-3
Tonn Verbruggen - Andre Schepers
6-3
Theo van Eert - Toon Cissen
4-2
Toon Nelissen - Adriaan vd Tillart
2-4
Jan vd Oever - Rien van Tiel
3-5

6 oktober 2021 – 13 oktober 2021
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SPORT AGENDA
VOW Jeugd Zaterdag 9 oktober 2021
VOW J019-1
SVSH J018-1
Gassel J016-1

SBC J019-2
14 :30u
VOW JOlB-1
14:30u
VOW J016-1
13:00u
Nijnsel/TVE Reclame J013- 1 VOW J013-1
11:15u
VOW 1011-lJM
Boekel Sport J011-2JM 09:30u
VOW JOl0-1 Rhode/Va n Stiphout Bouw J010-5 09:30u
VOW J09-1JM
Blauw Geel'38/JUMBO J09-6
10:45u
Blauw Geel'38/J UMBO M08-1 10:45u
Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO Zijtaart VOW J08-1JM
VOW J08-2JM
BoskantJ08-1J M
10:45u
week 39
VOW M017-1
Boxtel M017-1
14:30u
Cor van Zutphen
57 46 Frans v.d. Broek
20 23
VOW MO13-1
vrij
Wim Kremers
26 20 Harrie vd Hurk
22 19
VOW MO10-1
vrij
Wim v.d. Sanden 39 25 Hans van Erp
62 59
SV de Braak M010-2
VOW MOl0-2
10:00u
Cor van Zutphen
57 50 Jan van Boxmeer 15 8
Rhode/VSB J07-2
VOW J07-1
09:00u
Theo v.d. Laar
18 21 Cor Vissers
12 20
Ollandia
J071
VOW
J07-2JM
09:30u
Henri vd Linden
12 16 Tjeu Dortmans
8 6
VOW Senioren zaterdag 09-10-2021
Toon Verbruggen 75 49 Tonn Verbruggen 25 14
Frans van Leuken 41 32 Theo van Asseldonk 24 8
17:00u
S.C.M.H.
VOW Veteranen
Martien Verbruggen 64 65 Willy vd Berkmortel 24 25
VOW Senioren zondag 10-10-2021
Toon v.d. Oever
31 47 Toon Nelissen
33 35
14:30u
Pusphaira 1
VOW 1
Martien van Eert
21 17 Ad vd Ven
33 40
12:00u
Rhode/VSB 3
VOW 2
Toon Cissen
57 71 Jan vd Oever
18 23
10:00u
Gemert 5
VOW 3
Adriaan vd Tillart 22 16 Albert van Dinter 10 14
12:30u
VOW 4
Heeswijk 7
Theo van Eert
36 34 Rien van Tiel
29 24
11:00u
VOW 5
Heeswijk 9
Jan de Wit
24 28 Harrie vd Hurk
22 17
12:00u
VOW VR1
Juliana Mill VR1
Chris van Helvoirt 18 6 Wim Kremers
26 22
10:30u
VOW VR2
Erp VR1

Kijk voor meer informatie op www.vow.nl senioren.

SPORTUITSLAGEN
TV ZIJTAART
Uitslagen Externe Competities
Heren:
De Hoef - HD50+
De Raam-Wanroij - Vrijdag

2-2
2-2

Dames:
De Korrel - Donderdag
Vrijdag - De Beek
Berlicum - Zaterdag

2-2
2-2
2-2

Gemengd:
Donderdag - Venray
Langenboom - Vrijdag

4-0
2-2

Bibliotheek in Zijtaart
Openingstijd bibliotheek in het Dorpshuis in
Zijtaart
dinsdagmiddag
12.30 – 14.00 uur
dinsdagavond
18.00 – 19.00 uur
donderdagavond
18.00 – 19.00 uur
Fijn u te mogen verwelkomen in onze bieb.
Sjaan, Thea, Mieke en Annelies
Vrijwilligers van de bibliotheek Zijtaart

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 31 nr. 02

6 oktober 2021 – 13 oktober 2021

pagina 5

ideeën hebben we al ontvangen. Het belooft een prachtig
seizoen te worden.

Reünie

Geslaagde aftrap van het
jubileumseizoen

Op 25 mei organiseren we de reünie om het 75-jarig
jubileum van VOW en 50-jaar meisjes/dames afdeling te
vieren. Alle VOW-ers, oud VOW-ers en iedereen die
betrokken is geweest bij onze mooie club, zelf of via
zijn/haar partner, is van harte welkom. Omdat het moeilijk
is iedereen te bereiken vragen we jullie hulp om dit zo veel
mogelijk te verspreiden, met name onder mensen die nu
niet meer actief zijn bij VOW.

Week van de Scheidsrechter
Ook dit jaar heeft de ‘Week van de Scheidsrechter’ weer
plaatsgevonden. Een sportbreed initiatief waarbij het
uitspreken van waardering voor de arbiter centraal staat.
Afgelopen weekend bedankte de Respectcommissie
namens VOW haar scheidsrechters.

Het was afgelopen zondag slechts korte tijd droog, precies
op het moment dat de naam van de mascotte bekend werd
gemaakt. Na de bekendmaking van de naam en winnende
inzender werd afgeteld door @@PIE en Lars van der Aa
totdat onder luid geknal van partypoppers door de jeugd, de
zeilen met het jubileum logo en aankondiging van het
jubileumweekend werden onthuld.
Na afloop van de wedstrijd tegen WEC barstte het feest los
in de kantine onder leiding van DJ Gijs en diverse VOWers die hun (vermeende) zangtalenten ten gehore brachten.
We blikken terug op een geslaagde aftrap.

Jubileumseizoen
Tot aan het jubileumweekend met Hemelvaart 2022 (25 t/m
29 mei) zullen er diverse activiteiten zijn, voornamelijk
georganiseerd door de seniorenteams. De eerste superleuke

Dit deden zij met een bedankwoord en zij boden een
attentie aan. De scheidsrechters maken het immers mogelijk
dat wekelijks alle leden van VOW op het veld een balletje
kunnen trappen. Scheidsrechters BEDANKT!
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Scheidsrechters gezocht!
Binnen VOW zijn er diverse clubscheidsrechters actief.
Met veel plezier fluiten zij op zaterdag/zondag hun
wedstrijden. Om verschillende redenen zijn er dit seizoen
nog minder scheidsrechters beschikbaar, hierdoor zijn wij
dringend opzoek naar nieuwe scheidsrechters. Ben jij
geïnteresseerd of ken jij iemand die interesse heeft? Of heb
je vragen? Neem dan contact op met Carla van der Linden,
tel. 06 - 190 257 44 of voetbalzaken@vow.nl.

Kinderboekenweek in de Bibliotheek
Van 6 tot 17 oktober vindt de jaarlijkse Kinderboekenweek
weer plaats. Het thema is dit jaar ‘Worden wat je wil’. Bij
de Bibliotheken in Meierijstad wordt dit uitgebreid gevierd,
met onder andere workshops en een speurtocht. Doel van
de Kinderboekenweek is zoveel mogelijk kinderen
Stem op VOW via Rabo Clubsupport! enthousiast te maken voor lezen.
Workshop over sterrenkunde en voorleestrein met de
Ook dit jaar kun je op VOW stemmen tijdens de Rabo
Clubsupport. Stem jij op onze vereniging? Graag willen we bakker
Op woensdag 6 oktober wordt de Kinderboekenweek
onze trainingsmaterialen uitbreiden met kleine goals,
nieuwe voetballen en andere materialen, zodat onze trainers feestelijk afgetrapt met een workshop ‘Hoe word ik
een uitdagende training voor onze spelers kunnen opzetten. sterrenkundige’ in de Bibliotheek Schijndel. In de
bibliotheken van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode is er
Je kunt t/m 25 oktober stemmen in de Rabo-app of via
tijdens de Kinderboekenweek een extra editie van de
www.rabobank.nl/clubsupport.
voorleestrein. Daarbij komt de bakker voorlezen, vertellen
over zijn beroep en is er iets lekkers om te proeven. Verder
kunnen kinderen in alle vestigingen deelnemen aan een
beroepenspeurtocht. Ze maken daarbij kans op leuke
prijzen.
Wedstrijd voor schoolklassen
Ook voor scholen heeft de Bibliotheek een speciale
activiteit georganiseerd. Ruim twintig Meierijstadse klassen
namen in aanloop naar de Kinderboekenweek deel aan een
scholenwedstrijd. Voor de winnaars zijn er speciale
bezoeken van kinderboekenschrijfsters Manon Sikkel en
Marlies Slegers in de Bibliotheek.
Gratis lidmaatschap voor kinderen
De Kinderboekenweek is een mooie gelegenheid om je
kind lid te maken van de Bibliotheek. Kinderen en jongeren
tot 18 jaar zijn gratis lid van de Bibliotheek. En wist je dat
Gevonden voorwerpen:
er behalve leesboeken voor kinderen en jongeren ook een
gevonden voorwerpen kunnen worden ingeleverd groot aanbod aan e-books te leen is?

bij het Dorpshuis. Aanmelden van gevonden (of
verloren) voorwerpen kan via een email naar
dorpsnieuws@zijtaartsbelang.nl.

De toegang voor de activiteiten is gratis. Aanmelden en
meer informatie via www.bibliotheekmeierijstad.nl.

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 31 nr. 02

Bewoners Sint Joachim & Anna gaan
verhuizen

6 oktober 2021 – 13 oktober 2021

pagina 7

GGD Hart voor Brabant breidt prikken
zonder afspraak uit

Gevaccineerd worden zonder
afspraak? Het kon al vanaf
medio augustus bij de GGD Hart voor Brabant en
inwoners kunnen zich de komende weken nog steeds
blijven melden. Omdat het prikken zonder afspraak
De voorbereidingen waren al in volle gang, maar op 6 en
succesvol verloopt, breidt de GGD het aantal locaties
12 oktober gaan toch écht de laatste bewoners van de
uit.
BrabantZorg locatie St. Joachim & Anna verhuizen
Dichtbij de inwoners van onze regio
naar hun nieuwe huis op één van de andere locaties van Het oorspronkelijk plan was om het aantal
BrabantZorg in de regio Meierijstad. Reden voor de
vaccinatielocaties in het werkgebied van de GGD Hart voor
verhuizing is dat het huidige gebouw niet meer aan de
Brabant af te bouwen naar twee (Veghel en Waalwijk).
eisen van deze tijd voldoet en BrabantZorg niet meer de Maar om kleinschalige vaccinatieactiviteiten mogelijk te
ondersteuning en zorg kan geven volgens de standaard
maken werd eerder besloten om, naast Veghel en Waalwijk,
die de organisatie belangrijk vindt. Op 12 oktober
ook Tilburg open te houden. De GGD vindt het belangrijk
draagt BrabantZorg de locatie over aan de huidige
om dicht bij de inwoners in het werkgebied te vaccineren
en makkelijk bereikbaar te zijn. Daarom wordt er vanaf
eigenaar BrabantWonen.
donderdag 7 oktober (kleinschalig) de mogelijkheid
De verhuizing gebeurt in twee fasen. Op 6 oktober
geboden om je, in dezelfde regio’s als voorheen, zonder
verhuizen zes bewoners met een somatische aandoening
afspraak te laten vaccineren.
van afdeling Morgenzon naar hun nieuwe appartement op
Vaccinatielocaties weer in gebruik genomen
Odendael in Sint Oedenrode en De Watersteeg in Veghel.
Concreet betekent dit dat we in alle gemeenten waar we
Op 12 oktober verhuizen tien bewoners met dementie, die
eerder de massavaccinatie uitvoerden terugkeren. Niet
nu op Frisselstein wonen, naar een speciaal voor hen
ingerichte vleugel op het AAtrium in Veghel. Zij verhuizen dagelijks, maar op een vaste dag één keer per week. In
Berghem, Boxtel en Uden doen we dat op dezelfde plek
als groep, zodat ze straks in hun nieuwe omgeving de
waar we eerder prikten, namelijk in respectievelijk
vertrouwde gezichten van hun medebewoners en het
Sportcentrum Berghem, Prior van Milstraat en Sporthal de
personeel van BrabantZorg blijven zien. Bewoners en hun
Braken. In Boxmeer zal een aantal keer een vaccinatie bus
contactpersoon zijn zo goed mogelijk voorbereid op hun
komen. In Den Bosch wordt er op dit moment naar een
verhuizing. Op 22 september werd er een informatieavond passende locatie gezocht. Op al deze locaties is het niet
over de aanstaande verhuizing georganiseerd én is hen een meer nodig om een afspraak te maken om gevaccineerd te
verhuisdraaiboek overhandigd.
worden tegen corona.
Activiteiten voor bewoners, oud bewoners, medewerkers
en omwonenden
De komende tijd worden er op Sint Joachim & Anna
verschillende activiteiten georganiseerd. Op die manier kan
ieder op zijn manier afscheid nemen van vele jaren Sint
Joachim & Anna. Op 30 september wordt er daarom eerst
nog een leuke dag voor alle huidige én voor alle oud
bewoners georganiseerd, onder meer met een
theatervoorstelling en een hapje eten. Een deel van de
inventaris, die niet op een andere locatie van BrabantZorg
gebruikt kan worden, wordt verkocht via een rommelmarkt
voor medewerkers en vrijwilligers en direct omwonenden.
Op 4 november wordt de deur symbolisch gesloten door
medewerkers en vrijwilligers onder het genot van een hapje
en een drankje.
Dit gebeurt er met het gebouw
Omdat het pand van Sint Joachim & Anna nog in goede
bouwkundige staat is en levensloopbestendig is gebouwd
(gelijkvloers en gezamenlijke buitenruimte), gaat eigenaar
BrabantWonen samen met Area en de gemeente Meierijstad
en in afstemming met toekomstige bewoners nieuwe
plannen ontwikkelen voor het gebouw.
Totdat het gebouw een nieuwe bestemming heeft, wordt het
gebouw beheerd door Gapph Vastgoedbeheer. Vier
tijdelijke bewoners houden een oogje in het zeil en zorgen
er samen met BrabantWonen voor dat ook de tuin
onderhouden en mooi blijft.
Op 12 oktober sluit deze
BrabantZorg locatie
definitief haar deuren
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en gezinstherapeut. Ook voor conflicten ga ik niet op de
loop. Een 1e gesprek met een samengesteld gezin duurt
meestal wel wat langer, en ook in dit geval was dit nodig.
Maar toen zij zagen dat ze elkaar tegenwerkten, i.p.v. een
samenwerkingsverband (samen de kinderen opvoeden)
hadden, begrepen zij dat hun verwijten niet veel goeds
teweeg brachten.
Stiefzoon stond al jaren tussen hen in….
Van verwijt naar wens
Ik vroeg hen bij elk verwijt dat er klonk: “zet het eens om in
Dolverliefd waren ze, vanaf het begin. Alles vonden ze
eens wens?” En inderdaad, toen dat begon te lukken
geweldig aan elkaar. Tot de zoon van mevrouw begon te
veranderde de sfeer volledig. Na het eerste gesprek gaven
ontsporen. In 1e instantie kon stiefvader nog wel begrip
zij aan dat ze eigenlijk nog steeds heel gek op elkaar waren,
opbrengen voor zijn stiefzoon, die het niet gemakkelijk had
maar dat de wanhoop hen steeds verder uit elkaar gedreven
gehad. Maar gaandeweg ging dat begrip over in ergernis.
had. Er was weer perspectief.
Dan weer politie aan de deur, dan weer buren die last
Nu gaat het allemaal een stuk beter. Ze wijzen niet meer
hadden van hem….
naar elkaar (jij bent fout), maar zeggen tegen elkaar: “ho,
Verdedigen
ho, nou doen we het weer fout”. Daarmee maken ze
Moeder ging haar zoon steeds meer verdedigen wanneer
zichzelf medeverantwoordelijk voor hetgeen er steeds
stiefvader iets negatiefs over hem zei. Dat sterkte stiefvader
misloopt. Hun seksuele relatie is ook weer zoals die
in zijn mening dat stiefzoon hoger aangeschreven stond bij
voorheen was. De puntjes worden nu nog op de i gezet
moeder dan hij. Stiefvader werd steeds negatiever en men
rondom stiefzoon, die inmiddels ook weer wat normaler
raakte in een steeds negatievere spiraal. Hun hele relatie
gedrag laat zien.
leed eronder. Stiefvader rookte steeds meer en kon eigenlijk
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
niks anders meer dan boos worden. Vooral op stiefzoon,
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
maar ook op zijn vriendin, die haar zoon alsmaar
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
verdedigde. Het ging van kwaad
tot erger.
Wantrouwen en ruzie
Zo kwamen ze bij mij terecht. Ze
hadden eigenlijk alleen maar
ruzie, ook bij mij tijdens het
gesprek. Er waren negatieve
gedachtes over elkaar, er was
wantrouwen, en uiteraard was
ook hun seksuele relatie helemaal
voorbij, waardoor ze nóg meer
gefrustreerd waren. Er kwam
geen zin meer over hun lippen,
zonder dat daar verwijten uit
spraken. Hoe moest dit nu
verder?
Van tegenwerking naar
samenwerking
Gelukkig ben ik niet alleen
stiefgezincoach maar ook relatie-
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waren de Burchtzusjes de gelukkigen. Ook “Zes!” gaat
met de tijd mee: ze kregen fruitige cadeautjes mee naar
huis.

Het was goed te merken dat onze deelnemers in de
Hieronder de complete stand na de eerste ronde:.
beste stemming verkeerden bij de start van de
gezellige competitie. De binnenkomst met de
“Zes!” van EGZ. Evenementen Groep Zijtaart
verplichte QR code verliep vlekkeloos en na het korte
welkomstwoordje werd er gespeeld.
Uitslagen Keezen
Door het onverwacht grote aantal deelnemende teams
waren we genoodzaakt in 2 zalen te spelen. Doordat
vrijwel iedereen in het
Pos Naam
Spellen Winst Verlies Punten Pionnensaldo
bezit van een mobiele
1
(45) Burchtzutjes
3
3
0
6
60-46
telefoon is, was het
2
(12) Johchi
3
3
0
6
60-50
wisselen van de teams en
3
(13) MieJo
3
3
0
6
60-51
de verplaatsingen heel
4
(09) Soffelt (2)
3
3
0
6
60-52
goed te doen. De sfeer
5
(20) Team M en M
3
3
0
6
60-53
was en bleef opperbest.
6
(14) In Keez of Import(ance) 3
3
0
6
60-54
Veel teams voerden
7
(18) Strak en Vlak
3
2
1
4
59-46
geanimeerde gesprekken
8
(06) De Achterburen
3
2
1
4
59-47
in de pauzes en in de
9
(34) De Keslaerstraot
3
2
1
4
59-48
wachtmomenten. Juist die 10 (25) HLV
3
2
1
4
59-52
korte ontmoetingen en de 11 (16) De Akkertjes
3
2
1
4
59-54
gezellige sfeer zorgden
12
(23) Leinrecht
3
2
1
4
59-54
voor een bijna uitgelaten
(24) Buurvrouw en ex
13
Buurvrouw
3
2
1
4
59-55
stemming in de
14
(29) PepTeam
3
2
1
4
59-55
speelzalen.
15
(04)
Keez-Moatjes
3
2
1
4
58-55
Natuurlijk kwamen ook
16
(28) De Pasopperkes
3
2
1
4
56-53
andere momenten van
17
(36)
Aavis
3
2
1
4
59-56
herinnering in beeld. Men
18
(21)
Maan
3
2
1
4
56-54
stond stil bij het verlies
19
(22) Klets en Klats
3
2
1
4
59-57
van leden en bekenden,
20
(26)
Jeroen
en
Mia
3
2
1
4
58-57
het leed van getroffenen
21
(41) Soffelt (1)
3
2
1
4
58-58
door corona en alle nare
22
(19) Broer en Zus
3
2
1
4
51-57
gevolgen vandien. Altijd
23
(44) De Kniegroep
3
1
2
2
55-53
goed om verlies met
24
(48) KesClercx
3
1
2
2
58-57
elkaar te delen.
De uitslag
Zo’n eerste ronde zorgt
altijd wel voor
verrassingen. Het ene
team krijgt “betere“
kaarten, andere teams
weten een zwak begin
toch tactisch om te zetten
in winst. Bij de volgende
ronde (5 november) komt
wat meer duidelijkheid.
Feit is dat zelfs de teams
met 0 punten, even zo
goed kansen blijven
houden op topplaatsen. In
ieder geval: elke keer is er
kans op de leuke
maandprijs! Deze avond

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

(39) Bospater
(49) K.Z.N.
(03) Weieven 2
(07) Rudebroek 2
(11) Liedo
(38) BeautyKeez
(30) de Weigeraars
(33) Boskamp
(43) Keslaerstraat-Zuid
(46) Toosja
(05) Keez en co
(08) Weievenseweg 1
(35) de Marmars
(42) Brosch
(37) De Clercxjes
(02) Seven
(17) Team Lakefield
(47) Grootveld
(31) Keez erger je niet
(40) Krijtenburg 1
(32) Her en Der

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0

58-59
56-57
56-58
57-59
56-59
53-56
55-59
55-59
54-58
55-59
51-56
45-51
50-58
51-59
50-59
56-60
56-60
50-60
48-60
46-60
42-60
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Marja van der Heijden

Werkgroep Gedeeld Vervoer Zijtaart
Bestemmingsplan Zijtaart-Zuid
goedgekeurd
Afgelopen week is het Bestemmingsplan Zijtaart-Zuid op
de agenda van de raadsvergadering behandeld en goed
gekeurd. LOKAAL is blij dat nu snel de schop in de grond
kan en hoopt dat vele inwoners van Zijtaart de kans krijgen
in hun eigen dorp een woning te realiseren. Er wordt al
jaren gewacht op een woning of een bouwkavel; een snelle
uitgifte kan ervoor zorgen dat er een inhaalslag gemaakt
kan worden.
Woningbouw in Zijtaart voor met name jongeren (starters)
is van essentieel belang voor behoud van de basisschool,
sport en culturele voorzieningen en om onze verenigingen
in Zijtaart op lange termijn te behouden. Ook voor de
ouderen (senioren) die willen blijven wonen in Zijtaart
dienen er geschikte woningen te zijn.
LOKAAL heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor
kansen op een woning in de eigen dorpen, dus ook in
Zijtaart. Veel dorpsgenoten willen graag in hun eigen dorp
blijven wonen. LOKAAL vindt dat niet meer dan normaal,
want daar wonen vaak familie en vrienden en vindt het
sociale leven plaats. LOKAAL staat midden in de
samenleving en snapt maar al te goed de wens van veel
inwoners om in Zijtaart te kunnen blijven wonen. Wij
komen dan ook op voor de belangen van inwoners en
verenigingen van alle kernen in Meierijstad, ook voor die
van Zijtaart!
Namens LOKAAL,

Ons doel is het gebruik van een elektrische deelauto
realiseren in Zijtaart.
We geloven in schone, duurzame en groene mobiliteit en
willen dit graag in ons dorp realiseren.

Stand van zaken werkgroep
De werkgroep is op de achtergrond druk bezig met het
verder uitwerken van het project deelauto. En in 2022
willen we starten! Een begroting voor 2022 is een van de
onderdelen die nu wordt uitgewerkt. Er worden gesprekken
gevoerd met lokale en provinciale politici, potentiële
gebruikers en potentiële sponsoren. Om te kunnen starten
hebben we namelijk, naast vele gebruikers, ook subsidies
en sponsoren nodig.
Eén daarvan is Rabo Club Support. Bent u lid van de
Rabobank? Mogen wij dan ook op uw stem rekenen? Van 4
t/m 25 oktober kan er worden gestemd. Heeft u nog een of
meerdere stemmen over? Stem dan ook op ons!

Enkele voordelen van een deelauto in Zijtaart
-Met een deelauto betaalt u alleen voor het gebruik, niet
meer voor het bezit van de auto. In veel gevallen zal dit een
stuk voordeliger uitvallen. Er zijn geen bijkomende kosten
voor brandstof, motorrijtuigenbelasting, verzekering,
afschrijving, onderhoud, wasstraat: alles is voor u geregeld.
Het enige dat u hoeft te doen is aanmelden voor deelname
en de auto via een app reserveren op het gewenste tijdstip.
-Het verbetert de mobiliteit voor mensen die geen auto
willen of kunnen bezitten. Het is een mooi alternatief voor
het ontbrekende openbaar vervoer in ons dorp. Een soort
van persoonlijk openbaar vervoer, waarmee je wel
makkelijk in omliggende dorpen kunt komen.
-Naast de economische overweging is een elektrische
deelauto natuurlijk een stuk duurzamer. Het vermindert de
CO2-uitstoot en doordat er minder auto’s zijn, is er
uiteindelijk ook veel minder afval. Het milieu is een
belangrijke afweging om mee te nemen. Elke stap in dit
kader, hoe klein ook, draagt bij. Belangrijk voor de
toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.
-Het draagt bij aan de leefbaarheid en sociale
verbondenheid in het dorp. We delen samen en we kunnen
elkaar helpen waar dat nodig is.
Vragen of interesse?
Laat het ons weten en neem contact op met een van ons, of
stuur een mail naar:
gedeeldvervoerzijtaart@gmail.com

Rabo Club Support: stem voor Zijtaart, stem voor het
milieu, stem voor beter vervoer, stem op ons…
Werkgroep Gedeeld Vervoer Zijtaart (Dorpsraad Zijtaart)
Harrie v.d. Linden, Hanneke van Asseldonk, Marleen Krol,
Marco v.d. Braak, Lea v.d. Elzen

