NIELS V DOMMELEN ZIJTAARTS BILJARTKAMPIOEN 2021
Afgelopen vrijdag waren de finales van de Zijtaartse biljartkampioenschappen.
De grote finale ging tussen Niels v Dommelen (40 car) en Frans v Leuken (58 car). In het
begin kon Frans een leuke voorsprong opbouwen. Na 10 beurten was het 21-9 in het
voordeel van Frans en leek hij het gat te hebben geslagen. Vanaf dat moment ging het bij
Niels beter te lopen en wist hij te voorkomen dat Frans verder ging uitlopen. Na 15 beurten
was het 32-21, nog wel in het voordeel van Frans. Vanaf dat moment bleef Niels zijn
puntjes maken en viel het bij Frans wat stil. In de 26e beurt maakte Niels zijn 40e carambole
en bleef Frans steken op 44 caramboles. Na 2 jaar is Niels v Dommelen de opvolger van
André Schepers.
Eerder op de avond werden de klasse finales gespeeld. Corné Wuytenburg (21 car) en Eric
v Tiel (33 car) moesten het in de B-klasse tegen elkaar opnemen. Het werd een spannende
strijd met een nipte overwinning (33-20) voor Eric v Tiel.
In de A-klasse ging de strijd tussen Jos de Wit (53 car) en Mark vd Heijden (40). Beide
begonnen sterk aan de finale met een serie van 9 caramboles voor Mark en een serie van 17
caramboles voor Jos. Tot de 14e beurt was het een gelijk opgaande strijd. Jos 32 caramboles
en Mark 22 caramboles. Daarna viel het bij Mark stil, terwijl Jos rustig zijn caramboles
bleef maken. In de 24e beurt viel, met een eindstand van 53-28, de beslissing.
12 dagen is er in zaal Kleijngeld gebiljart. Er zijn veel leuke partijen gespeeld. Ondanks de
Corona is de organisatie tevreden met de belangstelling voor het toernooi. De nieuwe opzet
is veelal positief ontvangen.
Uitslag:
Klasse A: 1 Jos de Wit; 2 Mark vd Heijden; 3 Frans v Leuken en Niels v Dommelen
Klasse B: 1 Eric v Tiel; 2 Corné Wuytenburg; 3 Betty Verbruggen en Tonn Verbruggen
Algeheel: 1 Niels v Dommelen; 2 Frans v Leuken
De Zwijntjes en Poedelpret

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zaterdag: 13 november 16.30 uur 40-jarige Huwelijksviering (Gem.Koor) van
Ad en Marianne van den Acker- van der Vleuten
Zondag: 14 november 10.30 uur Eucharistieviering Pater Holterman (Gem.Koor) Wij
gedenken: Jaargetijde Wim van Zutphen: Piet en Antje van der Linden- Raaijmakers:
Jaargetijde Piet van den Tillaart en overl.familieleden van den Tillaart- van de Ven: Cor
Coppens: Antoon Vissers en Truus Vissers- van den Tillaart: Wim van der Burgt en
overl.familie van der Burgt en Timmers

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
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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
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Zijtaart 150 jaar
Volgend jaar wordt een bijzonder jaar voor Zijtaart. Dan bestaat Zijtaartse
parochie 150 jaar. Met het gereedkomen van de bouw van de kerk in 1872,
en het verenigen van de gehuchten 'Sondveld, Sytert, Dorenhoek en Biezen'
in de Lambertus Parochie Zijtaart, is ook de dorpskern ontstaan en wordt
dit nu gezien als het ontstaan van het kerkdorp Zijtaart.

Gevonden en af te halen in het
Dorpshuis:
● gehoorapparaatje, zwart, merk
plantronics
● houder voor hondenpoepzakjes
● kilometerteller Sparta
(gevonden bij de Hoge Biezen)

Toegang tot
carnavalsactiviteiten
dit weekend.
Vrijdag en zaterdag is
het eindelijk zo ver..
wie worden de nieuwe
heersers van ons mooie
Reigerland?
Zowel voor vrijdag, bij
de onthulling van de
grote prins, als zaterdag
bij de onthulling van de
jeugdheersers moeten
we rekening houden
met de coronamaatregelen.
Bij binnenkomst in het Dorpshuis wordt je
QR code gecontroleerd, zorg er voor dat je
de QR en je ID bewijs kan tonen.
Daarnaast zal alleen de toegang aan de
zijkant geopend zijn.
We hopen jullie vrijdag en zaterdag te
zien bij de onthullingen. Heb je klachten,
blijf dan thuis.
Bestuur CV de Reigers.

Gouache van Henri Knip (1819-1899)
De kerk van Zijtaart in een nog lege omgeving

De bijna 150-jarige
Zijtaartse kerk

Als je dan even telt kom je er op uit dat in het jaar 2022 Zijtaart dus 150
jaar bestaat.
Dat mag natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan. Dit verdient een
verjaardagsfeestje voor het hele dorp.
Het Zijtaarts Parochiebestuur en de Dorpsraad willen een “Werkgroep 150
jaar Zijtaart” oprichten om uit te zoeken hoe we dit heugelijk feit kunnen
vieren.
Een feest kun je natuurlijk niet zomaar of alleen bouwen dat doen we
samen. Daarom zoeken we ook mensen die dit feest mee willen organiseren
met de werkgroep.
Denkt u ik kan zeker een bijdrage leveren en mijn organisatie talent is
prima ik wil dit jubileum mee vorm geven maar ik weet niet hoe?
Door je aan te melden:
als vrijwilliger om in de werkgroep creatief mee te denken en/of
als medewerker om mee de handen uit de mouwen te steken,
om dit feest tot een mooi feest te maken. Dat kan via de email:
Dorpsraad@dorpsraadzijtaart.nl en
kerkbestuurzijtaart@hotmail.com
We zien graag uw aanmelding tegemoet zodat we op korte termijn een start
met de werkgroep kunnen maken.
Kun je niet meewerken, maar heb je wel goede ideeën die passen bij de
gelegenheid van 150 jaar Zijtaart, dan is alleen jouw idee als bijdrage
natuurlijk ook van harte welkom.
Dorpsraad Zijtaart en Parochie Zijtaart
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KBO
Activiteiten Week 46:
● Maandag 15 november ’s middags
kaarten en Regio-Biljartcompetitie
● Op dinsdagmorgen repetitie Senioren
Koor!
● Het EETpunt op dinsdag en vrijdagmiddag 12:00u in
het Dorpshuis.
● Dinsdagmiddag biljartcompetitie, Line Dance en Jeu
de boules!
● Woensdag: Kienen, vrij biljarten
● Donderdagmorgen 09.00u sportief wandelen (ook voor
niet leden).
● Donderdagmiddag kaarten en Competitie biljarten.
● Vrijdagmiddag Bridgen
Door de toenemende Corona-besmettingen en de daarbij
horende strengere regels is bij binnenkomst van Het
dorpshuis een geldig coronatoegangsbewijs (CTB) vereist,
in de vorm van een geldige QR-code (met ID-check) voor
alle gebruikers en bezoekers vanaf 18 jaar.
Gezien de ernst van de coronacrisis is het van groot belang
dat iedereen de basisregels blijft volgen. Dus de
hygiënerichtlijnen en de 1,5 meter-regel in acht nemen,
geen handen schudden en vooral ook aandacht hebben en
houden voor elkaar. Indien verkouden, blijf thuis en laat je
testen.

Kaarten
Uitslag Kaartmiddag 4 november
Rikken:
Annemieke v.d.Linden
Jokeren:
Jan v.Zutphen
Poedelprijs:
Pieta v.Riel
Loterij:
Anneke v.d.Braak
Uitslag kaartmiddag 8 november.
Rikken:
1.Piet v.d.Hurk
2.Toon v.Bakel
Jokeren:
Annie v.Zutphen
Poedelprijs:
Bert Vissers
Loterij:
Lenie Henst

2.Toon & Marietje v.Schaijk
3.Chris & Christien v.Helvoirt
86 pnt.

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag regionale senioren biljartcompetitie
Breugel - Zijtaart d.d. 1 -11-2021
169 pnt.
32 pnt.
33 pnt.
- 92 pnt.

BRIDGEN
Uitslagen van 5 november.
A-lijn:
1.Ben v.d.Steen & Christ Verhoeven
2.Huub v.d.Heuvel & Pieter v.Kaathoven
3.Ad & Nellie Vervoort
4.Cees & Riet v.Hout
5.Ad & Riet Koevoets
B-lijn:
1.Nelly Philipsen & Gerard Bekkers
2Mien v.Berkel & Lida v.Houtum
3.Jo v.Boxtel & Mien Vermeulen

59,38 %
57,29 %
54,17 %
52,60 %
51,04 %
65,97 %
61,81 %
59,03 %

Zijtaartse Bridgeclub.
Uitslagen van 2 november.
1.Ad & Riet Koevoets

61,46 %
52,60 %

64,06 %

Thuisclub
Zijtaart
Hans van Erp
62 127
Frans van Leuken 43 43
Andre Schepers
38 42
Toon Nelissen
33 32
Diny vd Oever
31 35
Toon vd Oever
30 39
Tonn Verbruggen 23 11
Jan vd Oever
20 7

Bezoekers
Mariahout
Sjef vd Heuvel Band 74 83
Piet van Lierop
57 31
Jan vd Heuvel
49 21
Tiny van Leuken
46 27
Noud Maas
28 22
Martien vd Broek
24 39
Martien vd Kerkhof 15 11
Albert Biemans
11 10

Uitslag wedstrijden pentatlon-competitie
KBO Zijtaart d.d. 2-11-2021
Partij :
Adriaan vd Tillart - Frans van Leuken
Toon Cissen - Willy vd Berkmortel
Jan vd Oever - Toon Nelissen
Hans van Erp - Theo van Eert

Uitslag
5-2
3-0
3-5
0-2
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Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO van Willibrord en van zovelen na hen.
Daarbij mogen we God aan onze kant weten.
Zijtaart week 44
Tjeu Dortmans
Henri vd Linden
Martien van Eert
Cor Vissers
Theo vd Laar
Jan van Boxmeer
Ton de Rooij
Jan vd Oever
Willy vd Berkmortel
Albert van Dinter
Chris van Helvoirt
Hans van Erp
Ad vd Ven
Toon Nelissen
Theo van Eert
Frans van Leuken
Toon Verbruggen

8
12
21
12
18
15
18
18
24
10
18
62
33
33
36
41
75

10 88321 36 17 29 36 312 56 35 46 24 36 96 -

Cor van Zutphen 57 49
Rien van Tiel
29 37
Tonn Verbruggen 25 28
Jan de Wit
24 25
Chris van Helvoirt 18 12
Wim vd Sanden 39 41
Tonnie van Uden 31 28
Adriaan vd Tillart 22 40
Tonnie van Uden 31 24
Toon vd Oever
31 28
Theo v. Asseldonk 24 35
Wim Kremers
26 17
Andre Schepers 38 65
Martien Verbruggen 64 78
Toon Cissen
57 35
Harrie vd Hurk
22 20
Frans vd Broek
20 23

Hij wordt zichtbaar in de ogen
van hen die lijden aan het leven.
In iedereen die klein is en weerloos,
komt Hij op ons toe.
Vanuit het ellendig bestaan van zovelen,
roept Hij ons om te getuigen in woord en daad.
Geloven in God en in Jezus
is nooit vrijblijvend.
Het is aangestoten worden
om zelf vrede en liefde te zijn.
Wim Holterman osfs

SPORTAGENDA
VOW Jeugd 11 november 2021
VOW JO18-1 Milheezer Boys JO18-1 19:00u

GEROEPEN OM TE GETUIGEN
Geloven in het leven van Jezus
is niet rustgevend.
Het is een voortdurende uitdaging
om nieuwe wegen te gaan;
het is loskomen uit onze veiligheid,
uit de gezapigheid van ons leven.
Geloven is een prikkel
om geen genoegen te nemen
met onze wereld van geweld en haat.
Het roept op tot verzet
tegen de gevestigde orde.
Zolang liefde en vrede nog niet waar is,
zolang zijn wij geroepen
om ons daarvoor in te zetten.
Dat is onze missie:
werken aan een nieuwe aarde,
aan een hemel op aarde voor iedereen.
We worden geroepen om te gaan
in het voetspoor van de apostelen,

VOW Jeugd 13 november 2021
VOW JO19-1
VOW JO18-1
VOW JO16-1
Boxtel JO13-2
VOW JO11-1JM
UDI'19/CSU JO10-5

vrij
vrij
vrij
VOW JO13-1
Boekel Sport JO11-2JM

VOW JO10-1

Blauw Geel'38/JUMBO JO9-5 VOW JO9-1JM
Blauw Geel'38/JUMBO JO8-3 VOW JO8-1JM
Blauw Geel'38/JUMBO MO8-1 VOW JO8-2JM

VOW MO17-1
VOW MO13-1
Baardwijk MO10-1
VOW MO10-2
Rhode/VSB JO7-2
VOW JO7-2JM

11:45u
9:30u
9:00u
10:15u
10:15u
10:15u

vrij
SV de Braak MO13-1

VOW MO10-1
vrij
VOW JO7-1
Keldonk Boerdonk J07-1

VOW Senioren 14 november 2021
14-11-2021 13:00 Woenselse Boys 1 VOW 1

VOW Senioren 18 november 2021
18-11-2021 20:00 VOW 1 UDI"19/CSU

11:30u
8:45u
9:00u
10:30u
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Buurtcompetitie 2021-2022 - Dorpshuis
- Group 1
Rangschikking na ronde 2

2e Ronde Buurtkeezen
competitie 2021 - 2022.

Pos Naam
Het was krollentijd voor Burchtzutjes en
1 (45) Burchtzutjes
Bospater. Zij wonnen de maandprijs door de 3x
2 (12) Johchi
winst èn een goed saldo van gewonnen pionnen.
3 (21) Maan
Heel tevreden konden zij huiswaarts keren na een
4 (20) Team M en M
spannende avond keezen. Spannend was het ook
5 (22) Klets en Klats
voor de wedstrijdleiding: ons
6 (18) Strak en Vlak
computerprogramma leverde de nodige kuren,
7 (25) HLV
zodat niet op tijd gestart kon worden. Maar
8 (26) Jeroen en Mia
gelukkig, na hard werken, kon er 10 minuten
9 (44) De Kniegroep
later begonnen worden. Dat deed de temperatuur
10 (39) Bospater
in de speelzalen snel stijgen en, te zien aan de
11 (14) In Keez of
gespannen houdingen en gezichten, ook de
Import(ance)
psychische en fysieke gesteldheid kwam op
temperatuur.
12 (13) MieJo
De 3e ronde.
13 (30) de Weigeraars
De komende ronde: vrijdagavond 10 dec. is ook
14 (38) BeautyKeez
spannend. We zijn zoals vele in afwachting van
15 (16) De Akkertjes
de ontwikkelingen rond het Covid 19 virus. We
16 (43) Keslaerstraat-Zuid
zullen de deelnemers op de hoogte houden
17 (31) Keez erger je niet
mochten er maatregelen komen die invloed
18 (07) Rudebroek 2
hebben op onze competitie.
19 (36) Aavis
Het Zijtaarts Keezen kampioenschap 2022.
20 (33) Boskamp
Houd alvast rekening met de datum 8 April 2022. 21 (23) Leinrecht
Die vrijdagavond gaat het Zijtaarts
22 (11) Liedo
kampioenschap Keezen ( 5 ronden) om 19.00 uur
23 (28) De Pasopperkes
van start.
24 (04) Keez-Moatjes
Reserveer alvast die datum en stel het winnende
25 (24) Buurvrouw en ex
team op tijd samen!
Buurvrouw
Hieronder de uitslag van ronde 2.
26 (09) Soffelt (2)
Zes! van EGZ. Evenementen Groep Zijtaart.
27 (19) Broer en Zus

Mensen met dementie aan het woord in
het Alzheimercafé Uden-Meierijstad
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

(06) De Achterburen
(41) Soffelt (1)
(48) KesClercx
(01) Party Chicks
(34) De Keslaerstraot
(49) K.Z.N.
(40) Krijtenburg 1
(08) Weievenseweg 1
(29) PepTeam
(03) Weieven 2
(05) Keez en co
(47) Grootveld
(15) Jut en Jul
(35) de Marmars
(42) Brosch
(27) Kampstraat
(37) De Clercxjes
(46) Toosja
(17) Team Lakefield
(02) Seven
(32) Her en Der

Prt

W

V

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4

0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

6
6
3
3
6
3
6
6
6
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
6
6
3
6

3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0

Score
12
10
10
10
10

Secsc

8
8
8
8
8
8

120-100
118-103
116-105
119-109
119-111
117-95
117-98
116-103
115-102
118-106
118-112

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

8
8
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

111-106
115-113
111-98
115-112
112-109
108-106
115-114
113-112
114-114
111-113
113-116
103-106
110-114
109-114

3
3
1
1
4
1
4
4
4
4
4
4
4
5
2
2
2
2
2
5
5
3
6

6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0

103-112
100-110
59-47
58-58
113-115
53-56
104-108
110-116
105-112
100-109
106-115
101-114
100-115
105-106
56-59
50-58
51-59
50-59
50-59
109-119
101-114
56-60
98-120

Op dinsdag 16 november bent u weer van harte
welkom in het Alzheimer Café
In Het Klooster aan de Deken van Miertstraat in
Veghel. Het thema deze avond is: “Mensen met
dementie aan het woord”
Hoe is het om de diagnose te horen, wat ging
eraan vooraf, hoe moet je verder? Een
gespreksleider gaat in gesprek met mensen met
de diagnose dementie.
dementie vertellen openhartig hoe dit proces bij hen
Je toekomst ziet er definitief anders uit, ook voor de
verlopen is en hoe het hen lukte na verloop van tijd de
mensen in je omgeving. Je wereld staat totaal op zijn kop.
draad van het leven weer op te pakken.
Periodes van onzekerheid worden afgewisseld met periodes
van het is niet waar, boosheid en verdriet. Mensen met
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'Aandacht hebben voor de dingen die goed gaan en blijven
genieten van het leven', wordt genoemd als de sleutel. Voor
de bezoekers is er gelegenheid om te reageren en hun
ervaringen te delen. Zij krijgen ook tips over mogelijkheden
voor hulp en ondersteuning en er zijn professionals
aanwezig, waar mensen terecht kunnen met vragen.
Het Café heeft vrij entree, zaal is open om 19.00 uur,
programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur.
In navolging van de RIVM regels houden we 1,5 meter
afstand en dragen we een mondmasker bij verplaatsing
binnen het Alzheimer café. Aanmelden voor deelname is
noodzakelijk, dit kan door te mailen naar:
noordoostbrabant@alzheimervrijwilligers.nl of te bellen
naar ONS welzijn: 088-3742525. Het Alzheimer Café is
afwisselend de even maanden in Uden en de oneven
maanden in Veghel, op beide locaties zijn mensen met
dementie en/of hun naasten uit Uden, Meierijstad en
omliggende dorpen van harte welkom.

De eerste school in Zijtaart Deel 2
De eerste school in Zijtaart
In 1796 was er in Veghel tweede klaslokaal bijgebouwd.
Schoolmeester Lambert van Buel moest zijn aandacht over
twee klassen verdelen. Veel ouders hadden het gevoel, dat
hun kinderen hun tijd verdeden op school. Inwoners van
Zondveld, Zijtaart, Krijtenburg, Biezen, Leest en
Doornhoek vroegen in 1797 de gemeente om een eigen
schoolmeester te mogen krijgen. Zij motiveerden hun
verzoek vooral met de grote loopafstand. Aan dit verzoek
werd geen gehoor gegeven, want er was in Veghel immers
juist een tweede lokaal bijgebouwd.
Vervolgens verschenen er privéscholen op de Leest.
Schoolmeester van Buel klaagde hierover bij het
gemeentebestuur, want dat scheelde hem inkomsten van
schoolgeld. De gemeente trad er enige tijd tegen op, maar
niet van harte, want de klachten over het illegaal
schoolhouden bleven voortduren. Het gemeentebestuur had
het op een gegeven moment gehad met Van Buel en
antwoordde hem dat er meer leerlingen waren dan dat hij
aan kon. Veel kinderen kwamen naar school en leerden er
niets. Hij moest maar door zijn ijver en vlijt de ouders
overtuigen dat hij hun kinderen beter kon onderwijzen.
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In 1806 werd de schoolwet ingevoerd. Deze wet stond de
gemeentebesturen toe de oprichting van scholen goed te
keuren. Toen de inwoners van Zijtaart, Zondveld, Biezen en
Doornhoek in 1809 een tweede poging ondernamen zag het
gemeentebestuur in de grote loopafstand voor de kinderen
uit Zondveld nu wel als een geldig argument voor een eigen
school in Zijtaart. Het probleem was dat de gemeente geen
geld had om de bouw van een schoolgebouw te bekostigen.
Daarvoor werden gemeentegronden in Zijtaart verkocht.
Het gaat onder andere om de grond waar nu de huizen
Pastoor Clercxstraat 5 tot en met 25 op staan. De gemeente
stelde voor dat de school het beste kan worden gebouwd 'op
het einde van den Dorenhoek, tusschen het Zijtert,
Zondveld en Biezen'. De school in Zijtaart werd gebouwd
en in de zomer van 1810 in gebruik genomen.
Op 13 juli 1810 werd Lambertus van Dam, die toen in Erp
een winkel en herberg had, een tijdelijke aanstelling als
onderwijzer aan de Zijtaartse school gegeven. De gemeente
Veghel verkeerde in het vertrouwen dat het salaris van de
schoolmeester door het rijk betaald zou worden. Het rijk
kwam niet over de brug met het betalen van het salaris,
onder andere omdat Nederland in juli 1810 ingelijfd werd
bij Frankrijk. Van Dam leed armoe. In 1810 besloot de
gemeente om Van Dam's salaris voorlopig maar te betalen.
Schoolmeester Lambert van Dam overleed op 18 februari
1819. Hij liet een hoogzwangere weduwe met zeven
kinderen achter. Zijn weduwe had geen inkomsten,
terugkeren naar het beroep van herbergierster en
winkelierster was lastig, ook al vanwege haar grote gezin.
De gemeente vroeg daarom toestemming aan Gedeputeerde
Staten om de jeugdige (16-jarige) Peter, de oudste zoon van
de overleden Lambertus van Dam, als tijdelijk onderwijzer
aan te mogen stellen, zodat het gezin inkomsten zou blijven
genieten. Dat nog steeds, in de hoop dat het rijk op den
duur de betaling van het salaris over zou gaan nemen. Dit
verzoek werd ingewilligd. Op 28 april 1819 haalde Peter
zijn vierde rang en op 10 augustus 1821 zijn derde rang
Nederlands. Hij kreeg zijn vaste aanstelling op 6 december
1821.
Van Dam stond er alleen voor. In de winter (januari) 1848
zaten er 103 jongens en 27 meisjes op zijn school. In de
zomer van 1848 (in juli), waren dat er beduidend minder,
toen bezochten nog maar 42 jongens en 18 meisjes de
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lessen, omdat veel kinderen thuis op de boerderij mee
hielpen. Er werd een lijst opgemaakt van alle scholen in
Noord-Brabant waar geen hulpmeester aanwezig zijn. In
deze lijst wordt ook Zijtaart genoemd, waar in dat jaar 120
leerlingen van één onderwijzer les krijgen.
De Zijtaartse school werd in 1860 vergroot en vernieuwd en
er werd toen aan het schoolgebouw een
schoolmeesterswoning gebouwd. De schoolcommissie van
Veghel oordeelt in 1863: 'Het doet de commissie leed
omtrent de school in Zijtaart een minder gunstig oordeel te
moeten uitspreken, omdat ze daar een stilstand ontwaart,
die een achteruitgang schijnt te zullen worden. Wij
erkennen dat het landbouwend gedeelte der ingezetenen te
weinig overtuigd zijn van het belang van het onderwijs. Het
brengt te weeg dat die kinderen te vroeg tot handenarbeid
worden gebezigd, van het onderwijs verstoken, als half
zedelijk half stoffelijk ontwikkelde mensen in de
maatschappij optreden.' Het schoolhuis in Zijtaart werd ook
voor andere zaken gebruikt. De commissie schrijft: 'tot ons
leedwezen moeten wij melden dat ten huize van de
onderwijzer te Zijtaart beroepen worden uitgeoefend, in
strijd met de wet.' Dat was een ‘kruideniers- en
broodslijters nering’. Van Dam moest zijn winkel in de
school sluiten, kreeg als compensatie een hoger salaris en er
kwam een hulponderwijzer.
Schoolmeester van Dam overleed in 1867 na 48 jaar in
Zijtaart les gegeven te hebben. Ondertussen was het
schoolgebouw uit 1810 versleten. In 1870 werd in de
gemeenteraad overlegd de gebouwen te verkopen. Dat
gebeurde pas in 1878. In 1877 werd een nieuwe school met
schoolmeesterwoning gebouwd. Die woning staat er nog
steeds: Pastoor Clercxstraat 48. De nieuwe school werd
later het verenigingsgebouw, dat nog weer later werd
opgevolgd door de winkel van Van Kessel.

Gevonden voorwerpen:
gevonden voorwerpen kunnen worden ingeleverd bij
het Dorpshuis. Aanmelden van gevonden (of verloren)
voorwerpen kan via een email naar
dorpsnieuws@zijtaartsbelang.nl.
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won de Zijtaartse fanfare in deze categorie ook al reeds de
wisseltrofee. Dit jaar was het dan ook extra spannend
omdat na drie overwinningen de wisseltrofee definitief bij
de winnaar mag blijven.
De concurrentie was sterk. Het orkest van Lieshout met
ruim 70 muzikanten speelde prachtig, ook Erp had een
Wisseltrofee (definitief) en 1e prijzen
geweldig optreden. Met ons fanfareorkest met ruim 35
voor Slagwerkgroep en Fanfareorkest
personen is het dan als ‘Calimero’ tussen de grote orkesten
Afgelopen weekend heeft
extra uitdagend om het publiek en de jury te overtuigen van
zowel de slagwerkgroep als
de kwaliteiten van Sint Cecilia uit Zijtaart. De jury was
het fanfareorkest zeer
echter onder de indruk van onze mooie klank en balans in
succesvol opgetreden tijdens het orkest. Met één tiende verschil ten opzichte van
het Jumbomuziekfestival
Lieshout werd Zijtaart verrast met de derde overwinning op
2021. Tijdens dit festival
een rij. De `Albert van Zutphen Wisseltroffee’ mag
traden diverse harmonieën,
definitief in Zijtaart blijven, de organisatie zal op zoek
fanfares en slagwerkgroepen moeten naar een nieuwe trofee. Het festival bestaat nu ruim
op uit de Kring Veghel en
35 jaar, in de geschiedenis van het festival is het slecht één
streden om de felbegeerde
keer eerder voorgekomen dat een orkest drie maal op een rij
`Albert van Zutphen
de wisseltrofee heeft gewonnen.
Wisseltrofee’.
Wat zijn we trots op zowel de slagwerkgroep als het
fanfareorkest. Hopelijk mag de muziek nog lang blijven
Op zaterdag 6 november trad onze Slagwerkgroep op onder klinken in Zijtaart. Ook zin in een muzikale hobby? Muziek
leiding van instructeur Henk Schellekens. De
maken geeft energie en zorgt voor verbindingen. Je bent
slagwerkgroep nam
nooit te oud om het te leren!
deel in groep B en
werd daarin
Bestuur van Muziekvereniging Sint Cecilia Zijtaart
groepswinnaar met
de 1e prijs. Een
geweldig resultaat
voor de
slagwerkgroep. We
zijn trots dat het
slagwerk in Zijtaart
van hoog niveau is
en dat de jeugdige
groep slagwerkers dit resultaat kan bereiken. We hebben
binnen de vereniging ook een jeugdslagwerkgroep en een
opstapgroep actief. Dit belooft veel voor de toekomst. De
wisseltrofee voor slagwerkgroepen ging dit jaar naar
Vorstenbosch, ook als aanmoediging voor deze kleine
percussiegroep van 3 personen, knap om ondanks de kleine
groep wel mee te doen aan het festival.

Op zondag 7 november was het fanfareorkest van Zijtaart
aan de beurt onder leiding van dirigent Albert-John
Vervorst. Onze fanfare speelde in Groep A en nam het in
deze groep op tegen het harmonieorkest van Erp en het
harmonieorkest van Lieshout-Mariahout. In 2018 en 2019
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Succesvolle Sjors Sportief
proeftrainingen bij VOW

In oktober hebben de Sjors Sportief
proeftrainingen weer plaatsgevonden
op het sportpark. Twaalf enthousiaste
jongens en meiden deden mee aan de
proeftrainingen en hebben erg veel
plezier gemaakt. Als beloning kregen
zij allemaal een certificaat. Hopelijk
zien we jullie allemaal terug als
toekomstige VOW-ers!

Interpunctie

Je wordt nooit meer de oude
Vaak zegt men na een depressieve periode: “Hij/zei is nooit
meer de oude geworden”. Ook bij andere grote
levensevents (burn-out, scheiding, ernstige ziekte)
verandert men soms blijvend. Sommige mensen blijven
extra kwetsbaar en merken dat ze minder spanning kunnen
verdragen sinds hun overspannenheid (of hoe je het ook
noemt).
Als men daar naar leert luisteren en op tijd ingrijpt kan dit
een beschermende factor zijn: men leert tijdig een stap
terug te doen. Je zou kunnen zeggen dat men beter leert met
zijn eigen kwetsbaarheid om te gaan.
Andere mensen leren er niet van en kunnen niet accepteren
dat kwetsbaarheid bij het leven (bij hún leven) hoort. Vaak
vindt men het prima dat ánderen kwetsbaar zijn, maar zélf
kwetsbaar zijn…….
Iedereen is kwetsbaar. De ene heeft vaak lichamelijke
aandoeningen (hoofdpijn, hartklachten, maag- en
darmklachten, gevoeligheid voor virussen, etc.), de ander is
gauw op de teentjes getrapt, weer een ander is een piekeraar
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of heeft last van schuldgevoelens. Ieder mens is wel
kwetsbaar op de een of andere manier.
Na een depressieve of andere moeilijke tijd wordt men
inderdaad niet meer de oude.
Men ziet dat vaak als negatief
(blijvende gevoeligheid) maar je
kunt het ook zien als positief. Je
hebt nl. wat geleerd over jezelf,
over het leven, over andere
mensen. En alles wat je geleerd
hebt daar word je rijker van: je
weet nu dingen die je vroeger
níet wist. Het is dus ook de
vraag of je “de oude” móet
worden….
Een mens krijgt de kans zich te
ontwikkelen door te leven, door
dingen tegen te komen die niet
gemakkelijk zijn. Sommige
mensen denken dat ze zich
daarvoor moeten afschermen
(niet voelen) en helaas daarbij ontstaan weer andere
problemen (bv. verslavingen). Ontwikkeling van jezelf is
niet tegen te houden. Wel bestaat dan ook het gevaar van
doorslaan: de neiging de hele wereld te moeten verbeteren
en anderen voorschrijven te moeten leven zoals jij vindt dat
het moet. Ook menselijk, maar niet handig
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
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