Openbare vergadering dorpsraad
Op 27 oktober om 20.00 uur is er weer een openbare vergadering van de dorpsraad.
Deze vindt plaats in het dorpshuis. Wij nodigen u hiervoor graag uit om te komen
luisteren en mee te denken over de toekomst van Zijtaart.
Agenda:
● Opening en terugblik;
● Mededelingen;
● Zorg en welzijn;
● Wonen in Zijtaart;
● Verbindingsweg N279;
● Bedrijventerreinen Kempkens en Doornhoek;
● Energietransitie (Zon- en Windenergie);
● Rondvraag en afsluiting.
We zien u graag.
Dorpsraad Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 31 oktober 10.30 uur Allerheiligen- en Allerzielenviering (Gem.Koor)
Wij gedenken: Hans van Zoggel (nms.vrienden en vriendinnen): Antoon en Nolda Pepersvan den Tillaart: Cor Coppens: Jaargetijde Johan en Doortje van Nunen- Brugmans en Rita
van Nunen- Roefs: Tonny Rijkers- van Zutphen: Overl.ouders Pepers- van Lankvelt en
overl.familieleden: Overl.ouders van Zutphen- van Asseldonk en
overl.familieleden: Harrie van de Wijgert en overl.familieleden:
Overl.ouders van Uden- van Stiphout en zonen Albert en Janus:
Dinie Vogels- van der Burgt en overl.familieleden
Overleden: André van Grinsven in de leeftijd van 89 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
Peuterspeelzaal 't Pompeltje 0413-72 68 24
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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

Overleden parochianen
2020 - 2021
Praten over iemand,
die is heengegaan, vraagt:
“Wie was hij?” of
“Wie was deze vrouw
of man voor jou?”
Raakt diepe lagen aan in hen,
die na een afscheid
zonder hun geliefde
moeten verder gaan.
Tastend in herinnering groeit
het wonder
van verwondering om wat hij was,
om wat zij deed.
Wat zo gewoon was,
krijgt een nieuwe klank
en terwijl wij zoeken naar de woorden,
klinken zachtjes de akkoorden
van een leven met elkaar
dat nu voorbij is.
Maar dat in het licht van de herinnering
ook stil maakt van verwondering en dank.
Overleden:
25-11-2020 Toos Langens- v.d. Linden
03-12-2020 Henk v.d. Ven
10-02-2021 Door Peters- v. Duijnhoven
14-02-2021 Willy Henst
24-03-2021 Zus v.d. Hurk
31-07-2021 Joop de Bie
03-09-2021 Cor v.d. Aa
19-10-2021 André v. Grinsven
Deze parochianen gedenken wij op zondag 31 oktober
in de dienst van 10.30 uur.

Kerstmarkt 2021
De decembermaand is bijna in zicht. Dit betekent
dat we gestart zijn met de voorbereidingen voor de
kerstmarkt 2021. De kerstmarkt vindt plaats op 11
december vanaf 16.00 uur tot 20.00 uur. Deze
markt wordt dit jaar gehouden op het plein naast
de kerk. Dus niet in en om het dorpshuis.
Aan deze markt kunnen alle verenigingen en
individuelen meedoen en een kraam huren.
Voor aanmelden en/of informatie kun je contact
opnemen met Franc Kleijngeld of Mirjan van
Gorkum. Of via e-mail:
anjavanboxmeer@hotmail.com
Graag tot ziens op onze kerstmarkt.
Franc, Mirjan en Anja
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BARTIMEÜS
Weerloos, zonder uitzicht of toekomst,
zit hij langs de weg.
Hij is het spoor bijster.
Niemand die hem weer op weg helpt.
Zijn bedelende uitgestoken hand vangt
het allernoodzakelijkste om van te kunnen leven.
In zijn diepste nood boort hij nieuwe bronnen aan.
Jezus van Nazareth: zijn laatste hoop.
Zijn sterke vertrouwen geeft hem zicht.
Hij zit niet langer naast de weg;
hij gaat een nieuwe weg volgen:
de weg van onverwoestbaar leven.
Bartimeüs: hij is een mens als wij.
Ook voor ons is er soms geen uitkomst.
We zien alles donker in.
Het haalt toch allemaal niets uit!
Onze uitgestoken hand wordt niet gezien.
En toch: ook op onze weg kunnen we
mensen ontmoeten, die vragen:
“Wat kan ik voor je doen?”
Mensen, die zijn zoals Jezus.
Mensen, die ons een nieuwe richting wijzen.
Maar nodig is daarvoor,
dat we eerst bij onszelf thuiskomen,
dat we een gelovig vertrouwen ontwikkelen
in God en in zijn mensen.
Het moet mogelijk zijn.
Want Bartimeüs was een zoon van mensen!
Wij toch ook?
Wim Holterman osfs

Zijtaart.nl geheel vernieuwd online
Iedereen kent waarschijnlijk de website zijtaart.nl wel.
Deze is destijds door Noud van Asseldonk begonnen om
alle informatie over Zijtaart te kunnen delen. Van
vereniging groot of klein tot buurtvereniging en bedrijven,
ook het lokale nieuws werd er gedeeld.
De laatste zeven jaar werd de website beheerd door Milou
van Asseldonk. Maar drukte werd het de laatste tijd
moeilijker om de website up to date te houden. We danken
Milou hartelijk voor het beheren van de website.
In goed overleg met Milou hebben wij als dorpsraad de
domeinnaam over mogen nemen. Vervolgens is een
werkgroep van de Dorpsraad een project gestart om de
website te vernieuwen. De doelstelling van de dorpsraad is
om van Zijtaart.nl weer het centrale informatiepunt te
maken voor, door en over Zijtaart.
Denk aan Zijtaarts nieuws, een agenda, evenementen,
toeristische informatie, zorg en welzijn, verenigingen,
stichtingen, bedrijven en algemene informatie over Zijtaart.
De website moest ook geschikt gemaakt worden voor
gebruik op een mobiele telefoon en tablet.

Alle informatie moest geactualiseerd worden en de website
moest verbonden worden met sociale media als Facebook,
Twitter en Instagram.
De afgelopen tijd is een compleet nieuwe website gebouwd
en op 1 november gaat de vernieuwde website live!
Wij nodigen alle inwoners,
verenigingen, activiteiten en
evenementen organisatoren,
ondernemers en anderszins
geïnteresseerden uit om in
de toekomst hun actieve
bijdrage te blijven leveren
om de Zijtaartse website
levendig en actueel te
houden. We hebben als
werkgroep veel ideeën, maar
zonder hulp kunnen we dat
niet allemaal realiseren.

Mocht u met uw
vereniging, stichting of
bedrijf nog niet
gereageerd hebben of wilt u een bijdrage leveren als
vrijwilliger in de werkgroep website, meld u dan via
website@zijtaart.nl
Dorpsraad Zijtaart.
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KBO
Activiteiten week 44:
Maandagmiddag 1 november
kaarten en regiobiljarten
Dinsdagmorgen repetitie
seniorenkoor
Het EETpunt op dinsdag- en vrijdagmiddag
12:00u in het Dorpshuis
Dinsdagmiddag biljartcompetitie, line dance en jeu de
boules
Woensdag: kienen en vrij biljarten
Donderdagmorgen 09.00u sportief wandelen (ook
voor niet leden)
Donderdagmiddag kaarten en competitie biljarten.
Vrijdagmiddag bridgen
Uitslagen kaartmiddag 14 oktober:
Rikken:
Betty Verbruggen
Pieta v.Riel
Jokeren:
Nolda v.Zutphen
Poedelprijs:
Lenie Henst
Loterij:
Piet v.d.Hurk.
Uitslagen kaartmiddag 21 oktober:
Rikken:
1.Riek v.d.Tillaart
2.Jan v.Zutphen
Jokeren:
Tiny v.Kasteren
Poedelprijs:
Annemieke v.d.Linden
Loterij:
Annie v.d.Berkmortel.
Uitslagen kaartmiddag 25 oktober:
Rikken:
1.Piet v.d.Hurk
2.Willie v.d.Berkmortel
Jokeren:
Betty Verbruggen
Poedelprijs:
Lenie Henst

85 pnt.
61 pnt.
62 pnt.
81 pnt.
107 pnt.
86 pnt.
134 pnt.

201 pnt.
45 pnt.
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B-lijn:
1.Jo Rijkers & Adriaan v.d.Tillart
2.Theo Brands & Bert v.Helvoort
3.Harrie & Thea v.d.Hurk
4.Cor v.d.Berg & Cor Mollen
5.Jo v.Boxtel & Mien Vermeulen
6.Rien & Helma v.d.Heuvel
7.Gerard Bekkers & Mien v.Berkel

67,54 %
52,75 %
51,39 %
51,18 %
50,90 %
50,58 %
50,00 %

Zijtaartse Bridgeclub
Uitslagen 12 oktober:
1.Cees & Riet v.Hout
2.Gerard Bekkers & Hannie Habraken
3.Piet v.Schaijk & Jan Rijkers
4.Bert v.Lankveld & Mien Vermeulen
5.Chris & Christien v.Helvoirt
6.Mien v.Berkel & Mien Verhoeven
7.Clasien Nolle & Trudy Smulders
Uitslagen 19 oktober:
1.Mien v.Berkel & Mien Verhoeven
2.Gerard Bekkers & Hannie Habraken
3.Toon & Marietje v.Schaijk
4.Chris & Christien v.Helvoirt
5.Cees & Riet v.Hout
6.Bert v.Lankveld & Mien Vermeulen

61,67 %
59,17 %
57,50 %
53,33 %
52,50 %
50,42 %
50,42 %
67,08 %
65,83 %
59,50 %
55,83 %
52,08 %
50,83 %

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag wedstrijden pentatlon-competitie
KBO Zijtaart d.d. 19-10-2021
Willy vd Berkmortel - Adriaan vd Tillart
Tonn Verbruggen - Jan vd Oever
Toon Cissen - Andre Schepers
Frans van Leuken - Hans van Erp

5-1
3-0
5-3
6-4

Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO
Zijtaart week 42

Uitslagen bridgemiddag 15 oktober:
A-lijn:
1.Mien Verhoeven & Mien Vissers
2.Ben v.d.Steen & Christ Verhoeven
3.Tonnie Kivits & Jan Rijkers
4.Cees & Riet v.Hout
5.Huub v.d.Heuvel & Pieter v.Kaathoven
6.Mari & Nellie v.d.Vleuten

62,78 %
61,11 %
59,17 %
59,17 %
55,30 %
50,25 %

B-lijn:
1.Mien v.Berkel & Lida v.Houtum
2.Cor v.d.Berg & Cor Mollen
3.Maria Rijken & Marietje v.d.Wijgert

67,57 %
57,97 %
52,99 %

Uitslagen 22 oktober:
A-lijn:
1.Ben v.d.Steen & Christ Verhoeven
2.Cees & Riet v.Hout
3.Ad & Riet Koevoets
4.Toon & Marietje v.Schaijk
5.Mari & Nellie v.d.Vleuten

67,50 %
58,85 %
56,77 %
53,13 %
52,60 %

Rien van Tiel
Toon Nelissen
Ton de Rooij
Tonnie van Uden
Tjeu Dortmans

29
33
18
31
8
Annemieke vd Linden 14
Tonn Verbruggen
25
Frans v.d. Broek
20
Frans van Leuken
41
Jan vd Oever
18
Cor Vissers
12
Andre Schepers
38
Theo van Asseldonk 24
Toon Verbruggen
75
Harrie vd Hurk
22
Ad vd Ven
33
Albert van Dinter
10

36
37
11
26
4
15
32
14
42
20
11
24
43
70
30
26
10

Theo v.d. Laar
Wim v.d. Sanden
Toon v.d. Oever
Henri vd Linden
Jan de Wit
Wim Kremers
Jan van Boxmeer

18 14
39 30
31 37
12 8
24 19
26 23
15 9
Willy vd Berkmortel 24 30
Tonnie van Uden 31 30
Martien van Eert
21 18
Chris van Helvoirt
18 9
Toon Cissen
57 61
Martien Verbruggen 64 74
Theo van Eert
36 51
Adriaan vd Tillart
22 31
Hans van Erp
62 65
Cor van Zutphen
57 37
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Buurtcompetitie Biljarten Zijtaart
seizoen 2021 - 2022
Uitslagen gespeelde wedstrijden dd. 18 oktober 2021 :
Rond de Bulte - Rudebroeck
49 - 42
Leins./Hoolstraat - Den Doornhoek
61 - 47
Rond de Kerk - Het Begin vd Straat
55 - 47
Krijtenburg - Jekschotstraat
48 - 42
Het Einde vd Straat - Grootveld/Corsica
41 - 58
Tussenstand na 4 speelavonden
Plaats Naam deelnemer Gespeelde Punt Punt Gesp
wedstr. voor tegen gem.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Leinserondweg/Hoolstraat
Het Begin v.d. Straat
Den Doornhoek
Krijtenburg
Rond de Kerk
Rudebroeck
Rond de Bulte
Het Einde v.d. Straat
Jekschotstraat
Grootveld/Corsica

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

210
201
194
193
190
189
187
184
182
179

179
205
196
186
192
187
200
187
185
192

52,50
50,25
48,50
48,25
47,50
47,25
46,75
46,00
45,50
44,75

40

1909 1909 47,73

VEGHEL – Doe jij graag iets voor een ander
en vind je het leuk om te koken?
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met je Hart. We hebben in de coronaperiode ook niet
stilgezeten en vele honderden maaltijden thuisbezorgd,
maar dat is toch anders dan hoe Heel Veghel kookt bedoeld
is; samen koken en gezellig samen met anderen de maaltijd
nuttigen.
Heel Veghel kookt verbindt
Het project is bedacht om ouderen die een steuntje in de rug
kunnen gebruiken een gezellige avond met een gezonde
maaltijd te bezorgen. Dit is al vier jaar een enorm groot
succes! Heel Veghel kookt verbindt op deze manier mensen
met elkaar, soms mensen die een straat of paar straten
verderop wonen. Hoe fijn is het wanneer je ook daarna zo
af en toe nog aanspraak hebt?!
De organisatoren zijn op zoek naar enthousiaste mensenechtparen- gezinnen die zich een avondje willen inzetten
voor de medemens. De maaltijden kunnen worden bereid
bij de ouderen thuis, maar het is ook fijn wanneer de kok de
gasten thuis wil ontvangen. Het is natuurlijk ook heel
gezellig als de kinderen mee eten. Dit biedt vast leuke
verrassende gesprekken. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
De lekkere en gezonde maaltijd kan door iedereen bereid
worden. Er worden geen hoogstaande culinaire kwaliteiten
van je gevraagd. De ingrediënten en recepten worden door
Stichting Gezondheidszorg Veghel en Sligro ter
beschikking gesteld.

Opgeven voor Heel Veghel kookt
Heel Veghel kookt draait op enthousiaste, gepassioneerde
vrijwilligers waar jij ook onderdeel van kunt uitmaken.
Dan zijn Stichting Met je Hart en
Op woensdag 17 november tussen 16:00-17.00 uur haal je
ONS Welzijn op zoek naar jou. Op
een tas met boodschappen op. De locatie krijg je nog van
woensdag 17 november willen we
ons door. In de tas zitten alle ingrediënten voor een
op 50 verschillende plaatsen één of
smakelijke gezonde maaltijd voor het aantal personen waar
meerdere oudere(n) verwennen met
je voor kookt. Met de tas in je bezit kun je samen met je
een etentje. Natuurlijk staat een
gasten gaan koken. Inschrijven kan tot en met 3 november
gezellige avond hierbij centraal. Doe jij deze editie (weer)
a.s. Stuur een mail naar jet@metjehart.nl met daarin je
mee? We zouden het erg leuk vinden als ook in de
naam, straat en telefoonnummer. Plus het aantal mensen
kerkdorpen veel enthousiastelingen zijn die zich gaan
waarvoor je wilt koken (1,2 of anders) en waar je dat wilt
aanmelden.
doen. Na de inschrijving hebben we nog contact met elkaar.
In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt Heel Veghel
Mocht je nog vragen hebben, neem dan telefonisch contact
Kookt dit jaar georganiseerd door ONS welzijn en Stichting op met 06-22780732

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 31 nr. 05

27 oktober 2021 – 3 november 2021

SPORTAGENDA
VOW Jeugd 30 oktober 2021
UDI'19/CSU JO19-5 VOW JO19-1
VOW JO18-1
RPC JO18-1
VOW JO16-1
SJO Vianen Vooruit HBV JO16-1
VOW JO13-1
vrij
VOW JO11-1JM
Rhode JO11-3JM
VOW JO10-1
vrij
VOW JO9-1JM
vrij
VOW JO8-1JM
vrij
VOW JO8-2JM
vrij
SCG'18 MO17-1
VOW MO17-1
VOW MO13-1
Erp MO13-1
VOW MO10-1
vrij
VOW MO10-2
Bergeijk MO10-1
VOW JO7-1
vrij
VOW JO7-2JM
vrij

VOW Senioren 30 oktober 2021
17:00u Blauw Geel'38/JUMBO (B)

VOW Senioren 31 oktober 2021
14:30u
12:00u
11:00u
11:00u
10:30u
10:30u

DOSL 1
ASV'33 5
VOW 4
VOW 5
Sparta"25 VR1
VOW VR2

TV Zijtaart
Uitslagen Externe Competities
0-4
1-3

Dames:
Donderdag (vrij)
De Groote Wielen - Vrijdag 0-4
Zaterdag - Berlicum
4-0
Gemengd:
Donderdag - Gemert
Vrijdag - De Krekel

9:30u

0-4
4-0

Clubkampioenschappen
Enkel en Mix
Vorige week stonden de winnaars van
de Clubkampioenschappen in het
Zijtaarts Belang. Hierbij stond één
categorie helaas niet vermeld. In de
Gemengd Dubbel 45+ stonden op
zondag Toos van Stiphout en Hans van

Zuijlen tegenover Alda Gloudemans en Cor Egelmeer in de
finale. Uiteindelijk gingen Toos en Hans er met de winst
vandoor en mogen zij zich een jaar lang Clubkampioen
noemen in de categorie GD 45+.

Overzee speelt bewerkingen van
Franse chansons

VEGHEL – In cultuurcafé De
Afzakkerij op de Veghelse
13:15u Noordkade is komende
11:30u zondag 31 oktober, om 15.00
uur een ‘live’ optreden van de
10:45u band ‘Overzee’. Deze Eindhovense formatie speelt veel
eigen werk en wil zich niet vastleggen op één genre.
Warme, gevoelige en dan weer brutale Nederlandstalige
chansons worden afgewisseld met opzwepende
instrumentale nummers met Zuid-Amerikaanse
VOW Veteranen
klanken. De toegang tot het optreden is gratis, voor
entree vindt een coronacheck plaats. Vanwege het
beperkte aantal bezoekers geldt vol=vol.

VOW 1
VOW 3
Irene 4
ELI 3
VOW VR1 vriendschappelijk
Nijnsel/TVE Reclame VR1

SPORTUITSLAGEN

Heren:
50+ - De Hoef
Vrijdag - Ottersum

14:45u
14:30u
13:00u
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‘Overzee’ bestaat uit vijf muzikanten, afkomstig uit
verschillende hoeken van de muziekwereld. Overzee heeft
daardoor dan ook een breed muziekrepertoire waarin men
de verschillende achtergronden van de componisten en
muzikanten kan herkennen. Drie tournees in Zuid-Frankrijk
hebben er bovendien voor gezorgd dat het repertoire is
aangevuld met een aantal bewerkingen van Franse
chansons van onder andere Jacques Brel, Charles
Trenet, Zaz en Les Negresses Vertes. Wie onlangs het
programma ‘Chansons’ op TV heeft gezien en daar erg
van gecharmeerd was mag dit optreden dan ook zeker
niet missen.
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Pupil van de Week:
Tijm Embregts
Zondag 17 oktober was Tijm
Embregts Pupil van de Week. Hij
vond het heel leuk.
Naam: Tijm Embregts
Leeftijd: 9 jaar
Ik voetbal bij VOW in de: JO-10
Mijn positie op het
veld: verdediger
rechtsback
Dit vind ik leuk aan
voetbal: dat ik de ballen
mag wegtrappen
De beste voetbalclub:
VOW
Mijn favoriete
voetbalspeler: mezelf
Mijn hobby's zijn:
voetballen, Jong
Nederland, muziek,
fietsen
Het lekkerste eten vind
ik: pannenkoek met
aardbeien, pita kaas
Favoriete muziek:
Steiger
Dit wil ik later
worden: DJ of uitvinder
Mijn ervaring als
Pupil van de week:
Ik vond het heel leuk dat ik Pupil van de week mocht zijn.
Dat ik in het begin iedereen voorbij mocht dribbelen en op
goal mocht schieten vond ik het allerleukst.

24 uur van Zijtaart: inschrijfochtend
7 november
Op 15 en 16 januari 2022 vindt alweer de 5de editie
van de 24 uur van Zijtaart plaats! De organisatie is
volop in voorbereiding om er weer een geweldig
evenement van te maken. Daarnaast gaan we ook weer
een gooi doen naar een wereldrecord. Dit mag je dus
gewoonweg niet missen.
Je kunt je team inschrijven op zondag 7 november van
11:00 uur tot 12:30 uur in de barruimte van het
Dorpshuis. Mocht deze tijd je niet passen, dan kun je
je inschrijving ook doorgeven via
de24uurvanzijtaart@gmail.com. Maar jullie weten van
de andere jaren dat het kan zijn dat je dan belangrijke
informatie mist.
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Voor inschrijving/deelname zijn de volgende zaken
van belang;
- Een team bestaat uit minimaal 8 spelers, waarvan
minimaal 1 deelnemer 18 jaar of ouder is;
- Deelname is mogelijk voor kinderen vanaf het
voortgezet onderwijs;
- Deelnamekosten per team € 42,00 en geschiedt via
een betaalverzoek vanuit de organisatie;
- Het evenement gaat door bij opgave van minimaal 12
teams;
- Elk team heeft een teamcaptain; die persoon staat in
contact met de organisatie.
Mocht je wel mee willen doen, maar heb je
onvoldoende deelnemers in je team, laat het dan even
weten via
bovenstaand emailadres. Mogelijk
kunnen we dan
personen bij elkaar
brengen die samen
alsnog een sterk
team kunnen vormen.
We zien jullie graag op 7 november in het Dorpshuis!
Groetjes,
De organisatie van 24 uur van Zijtaart
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Beste mensen,
Ongeveer een maand geleden begon ik aan mijn
vrijwilligersavontuur bij Lifted Strong. Zonder de
Afrikaanse cultuur te kennen ging ik vanuit de Krijtenburg
in Zijtaart naar Amsterdam en vloog naar Tanzania. In
Zijtaart heb ik een liefdevol en veilig gezin. Ik hoef me
geen zorgen te maken over eten of medicijnen. Toen ik in
Tanzania aankwam, werd de levenstandaard die ik normaal
vond, een luxe.
Voor mij is thuis een plek waar ik me beschermd, veilig en
welkom voel door mijn familie. Het heeft me verrast dat
veel vrouwen in Tanzania er niet zo over denken. De
mama’s geholpen door Lifted Strong, hebben veel
meegemaakt. Ze zijn seksueel misbruikt door familieleden
en soms zelfs door hun echtgenoten. Veel vrouwen worden
geconfronteerd met HIV. In Tanzania betekent HIV dat
mensen je niet willen spreken, laat staan dat mensen je
helpen.
Wanneer hun schokkende verhalen mijn hoofd binnen
vliegen, begin ik me voor te stellen, wat als ik de persoon
zou zijn die in hun situatie leeft? Wat als ik geen eten of
medicijnen kan betalen voor mijn ziekte omdat ik niet
mocht studeren? Wat als mijn naaste familieleden me
zouden afstoten?
Om deze mama’s te helpen heb ik een video gemaakt om te
laten zien wat de situatie is van één vrouw in mijn project.
Graag wil ik vragen om een donatie. Elke donatie is een
hulp, ongeacht het bedrag. Niets verplicht, maar wel fijn als
jullie haar willen helpen.
Doneren via computer: https://gofund.me/441c4920
Voor Nederlandse ondertiteling door scrollen naar
beneden
The video with Dutch subtitles/de video met Nederlandse
ondertiteling:
https://www.youtube.com/watch?v=c4aIRCJudPI&t=9s.
Wilt u graag een link om te doneren op u telefoon, dan kunt
u het nummer appen naar 06 239 309 39. Dan wordt er een
link naar u doorgestuurd.

Alvast hartelijk bedankt namens de mama’s in Tanzania,
geholpen door Lifted Strong.
Lieve groet, Amy van Zutphen
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Doe je ook gezellig mee?

Gratis proeflessen majoretten
Op donderdag 4, 11 en 18 november 2021
kun je gratis meedoen aan
proeflessen van 18.00u tot 18.45u.
Kom je ook?

Ben je 5 jaar of ouder
en wil je meedoen?
Stuur dan een email naar
majoretten@sintceciliazijtaart.nl
of stuur een berichtje naar
06-42498893.

Muziekvereniging Sint Cecilia Zijtaart
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het niet eens leek te voelen. Maar het kwam wél
binnen.
Complimenteuzer dan “non”
Maar leuk is anders! En het is ook niet lief. Het is een
verhulde manier om je frustraties (boosheid, verdriet)
te uiten. Het zou voor haar zo anders klinken als hij
zou zeggen: “Ik vind je zo aantrekkelijk, ik mis je zo”.
“Je bent net een non”
Dat
is eerlijk en oprecht en bovendien
Ze hadden drie kinderen en waren over het geheel
genomen best gelukkig met elkaar. Op seksueel gebied complimenteuzer dan een non genoemd worden.
Open en kwetsbaar
gebeurde er al jaren nauwelijks nog iets. Hij was erg
begaan geweest met haar toen zij het moeilijk had met Veel mensen verpakken iets in een grapje als ze
eigenlijk serieus iets kenbaar willen maken. Zelden is
een ziekte in haar familie. Hij was een zachtaardige
man en hoewel hij wel vaker seks wilde, drong hij niet dat zo dodelijk voor een relatie als bij seks. Juist dan is
het belangrijk dat je geen grapjes maakt, maar dat je
aan als ze niet wilde. Hij hoorde vaker dat vrouwen
zegt wat je graag zou willen, dat je je open en
minder behoefte hadden.
kwetsbaar opstelt. En dat is vaak weer niet zo’n sterke
“Grapjes” maken om een frustratie te uiten
kant van mannen…
Toch frustreerde het hem en vooral als hij een biertje
Liever thuis
gedronken had, plaagde hij haar graag: “Je bent net
een non”. Toen hij dat ook in de spreekkamer zei, keek Hem lukte dat gelukkig wel, en het duurde slechts
korte tijd dat hun relatie aanzienlijk verbeterde. Hij
ik direct naar haar en ik zag haar gezicht betrekken.
Tegelijk zei ze “Och, dat zegt hij zo vaak, ik hóór dat kreeg ook steeds minder de behoefte om ’s avonds
weg te gaan (sporten, vergaderingen, met vrienden een
niet eens meer”. Dit hoor en zie ik heel vaak.
kaartje leggen of iets dergelijks). Hij was weer liever
Vrouwen vinden dat ze moeten wennen aan een
thuis.
“grapje” (soms lachen ze zelfs mee!), terwijl ze het
niet leuk vinden. Ze had het zo vaak gehoord, dat ze

