Beste inwoner van Zijtaart,
Vindt u de kerk van Zijtaart ook zo mooi in ons prachtige dorp? De kerk is een plek om te
vieren, zoals met Kerst, Pasen, een doop of een huwelijk. Maar ook voor concerten en
lezingen van verschillende verenigingen. Voor veel mensen is de kerk ook een plek om te
gedenken bij een ingrijpende gebeurtenis in uw leven of in de omgeving.
De kerken zijn financieel afhankelijk van de bijdragen van haar leden en van eenmalige
giften. Daarom vragen wij ook u om ons in deze tijden te steunen met een eenmalige gift.
Ook is het mogelijk om een vast bedrag per jaar te doneren. Alle bijdragen zijn van harte
welkom en daar zijn we dan ook heel erg blij mee. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat
de kerk van Zijtaart kan blijven bestaan. De bijdrage komt geheel ten goede aan de kerk in
Zijtaart. Dankzij uw bijdrage kan de kerk een plek van betekenis blijven in ons dorp!
Een bijdrage voor de kerk kunt u digitaal overmaken op rekeningnummer:
Rabo NL40 RABO 0160 8906 16 t.n.v. Franciscusparochie, Heilige Lambertuskerk te
Zijtaart.
Heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage.
Met vriendelijke groet,
Mari van Asseldonk
Geloofsgemeenschap Zijtaart
P.s.: Giften aan onze kerk met ANBI-status zijn aftrekbaar. Wilt u fiscaal aantrekkelijker
doneren? Dat kan via een onderhandse overeenkomst. Voor meer informatie: neem contact
op met Mari van Asseldonk via 06 - 516 260 51 of via e-mailadres:
marivanasseldonk@home.nl

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 28 november 1e zondag van de Advent 10.30 uur Ceciliafeest
Pater Holterman (Gem.Koor)
Wij gedenken: Alle overleden leden van het Gemengd Koor:
Jaargetijde Marietje van der Linden- van Schaijk: Henk van der Linden:
Hans van Zoggel: Marion Jonkers- van Zoggel en Martina Jonkers- Verbruggen:
Mies en Anneke van Zoggel- van der Linden:
Jaargetijde Toos Langens- van der Linden en overl.familieleden:
Jan van den Tillaart (vanw.verjaardag)

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

36.58.61
06-46.59.59.16
35.22.32
36.66.79

Jaargang 31 nr. 09
24 nov. – 1 dec. 2021

© zijtaarts belang
Banknr.:
NL69RABO0160809002
t.n.v. Stg. Dorpsnieuws
Zijtaarts Belang
Rabobank Uden-Veghel

Kopij voor nr. 10
Inleveren uiterlijk
29 nov. 19.00u bij:
Jac Schuurmans
Corsica 10 A
Tel. (0413) 35 05 64 of
Email: Dorpsnieuws@
ZijtaartsBelang.nl
Website:
www.ZijtaartsBelang.nl

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 31 nr. 09

24 november 2021 – 1 december 2021

pagina 2

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

Lieve kinderen uit Zijtaart,
Hier volgt een zeer belangrijk bericht!
Alle voorbereidingen waren getroffen
voor ons mooie Sinterklaasfeest in
Zijtaart en natuurlijk ook voor het
afscheidsfeest van “Pensioenpiet”. Toen
werden de coronamaatregelen wederom
aangescherpt, en dat heeft ons helaas
moeten doen besluiten deze dag in een andere vorm te laten
plaatsvinden.
Maar het feest zal er niet minder om zijn en we geven
Pensioenpiet nog steeds een mooi afscheid. Toch, lieve
kinderen?

Wat gaan we doen?
Op zondag 28 november 2021 kunnen jullie tussen 10.45
uur en 11.45 uur starten met “de Sinterklaastocht”.
Uiterlijk 13.00 uur moet iedereen het eindpunt bereikt
hebben. Start je pas om 11.45 uur, ook dán heb je nog
voldoende tijd. Het beginpunt van de tocht is buiten bij
Café Kleijngeld. Daar krijgen jullie een overzicht van de
route en de rest wijst vanzelf.

Om er een mooie dag van te kunnen maken, vragen wij
jullie uitdrukkelijk om rekening met elkaar te houden en:
- de wandeling gespreid te lopen;
- de anderhalve meter regel in acht te nemen; en
- bij coronaklachten thuis te blijven.
Wij wensen jullie veel plezier en hopen op een grote
opkomst!
Groeten,
EGZ Sinterklaascommissie

Samen aan Tafel

Helaas heeft de werkgroep Zorg en Welzijn opnieuw
moeten besluiten om het succesvolle Samen aan Tafel
uit te stellen tot 2022.
We hadden gehoopt te kunnen starten met een
kerstdiner in december, maar de huidige maatregelen
geven te veel beperkingen om dat
door te laten gaan. Tevens zijn de
13-11-2021 Ons 40 jarig huwelijksjubileum.
berichten op dit moment zo zorgelijk
12-11-2021 Werd ons huis mooi versierd door onze naaste
dat de werkgroep het onverantwoord
buren.
vindt om iets te organiseren waarbij
meer dan (normaliter) 30 mensen aan
Op de dag zelf werden we al vroeg verrast door onze eigen
meedoen.
kinderen, waardoor onze dag goed begon.

Mede door Pater Holterman en het vele publiek aanwezig
in de kerk is de H. mis voor ons een bijzonder moment
geweest.
De vele kaarten die we mochten ontvangen, zeker van onze
eigen Zijtaartse Gemeenschap, voelden als waardering.
Super.
Ondanks dat ons feest niet kon plaatsvinden, kunnen wij
mede dankzij U terugkijken op een mooie dag met vele
mooie en bijzondere momenten.

Gelukkig hebben we sinds september
wel kunnen starten met het Eetpunt.
Dit loopt twee maal per week op
dinsdag en vrijdag naar ieders
tevredenheid. Voor het Eetpunt
kunnen zich nog mensen aanmelden.
De eettijden zijn ‘s middags om
12.00uur en kosten € 10,00 p.p.
Opgave kan bij Annie Pennings, tel.
06 - 423 504 89 of per e-mail:
marienannie@home.nl
Namens de Werkgroep ZWZ

Vrede en alle goeds,
Ad en Marian van den Acker
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Deze (jonge) dame wordt op 1-12-2021

90 jaar
Tante Mien, Proficiat
KBO
Allereerst een bericht voor deze week:
Het op woensdagavond 24
november aangekondigde
Onderonsje met Martien van
Asseldonk gaat niet door.
Helaas vonden we het met de
huidige corona-druk en maatregelen beter om dit tot een
later tijdstip uit te stellen.
Activiteiten wk 48:
Maandag: kaarten en regio biljartcompetitie
Dinsdagmorgen: repetitie koor
Dinsdagmiddag: line dance, biljarten, jeu de boules
(ook niet leden)
Woensdagmiddag: kienen en vrij biljarten
Donderdagmorgen: sportief wandelen
Donderdagmiddag: biljarten, kaarten
Tot nader bericht wordt er op vrijdag niet
gebridged.

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag regionale senioren biljartcompetitie
Zijtaart - St Oedenrode A d.d. 15 -11-2021
Thuisclub Zijtaart
Hans van Erp
62
Toon Cissen
53
Frans van Leuken 43
Andre Schepers 38
Tonnievan Uden 35
Toon Nelissen
33
Diny vd Oever
31
Toon vd Oever
30

64
72
51
41
16
33
30
30

BezoekersSt Oedenrode A
Jan vd Oetelaar
55 24
Rien der Kinderen 38 27
Rien der Kinderen 38 33
Martien Verkuijlen 24 4
Joan vd Hastenberg 24 24
Wim van Breugel 23 25
Mari Foolen
20 26
Jozef Weber
17 15

Uitslag wedstrijden pentatlon-competitie KBO
Zijtaart d.d. 9-11-2021
Toon vd Oever - Hans van Erp
Tonn Verbruggen - Toon Cissen
Andre Schepers - Rien van Tiel
Willy vd Berkmortel - Theo van Eert

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

Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO
Zijtaart week 46
Henri vd Linden

12 7 33 24 18 23 Chris van Helvoirt 18 19 Wim Kremers
26 18 -

Corona is op dit moment erg dichtbij. Houdt U aan Toon Nelissen
de regels en was Uw handen regelmatig.
Jan vd Oever

Adriaan vd Tillart
Tjeu Dortmans
Jan de Wit

22
8
24
Annemieke vd Linden 14
Ton de Rooij
18

14
8
18
10
17

"Zijtaarts Belang"
Theo vd Laar
18 25 Jan van Boxmeer 15 19 Albert van Dinter 10 5 Hans van Erp
62 70 Ad vd Ven
33 32 Willy vd Berkmortel 24 16 Frans vd Broek
20 24 Theo van Asseldonk 24 16 Frans van Leuken 41 32 Toon Verbruggen 75 69 Theo van Eert
36 36 Harrie vd Hurk
22 18 -
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Wim vd Sanden
Cor Vissers
Rien van Tiel
Tonn Verbruggen
Toon vd Oever
Cor van Zutphen
Toon Cissen
Tonnie van Uden

39
12
29
25
31
57
57
31
Martien Verbruggen 64
Andre Schepers
38
Chris van Helvoirt 18
Martien van Eert
21

SPORTAGENDA
VOW Jeugd 24 november 2021
VOW JO11-1JM
Boekel Sport JO11-2JM
VOW Jeugd 27 november 2021
VOW JO19-1
Nieuwkuijk JO19-1
VOW JO18-1
SVSH JO18-1
VOW JO16-1
Gassel JO16-1
VOW JO13-1
Avanti'31 JO13-3
Mariahout JO11-1JM
VOW JO11-1JM
VOW JO10-1
Volkel JO10-1
SBC JO9-7JM
VOW JO9-1JM
SCMH JO8-2
VOW JO8-1JM
SBC JO8-3JM
VOW JO8-2JM
VOW MO17-1
Margriet MO17-2
OJC ROSMALEN MO13-1
VOW MO13-1
VOW MO10-1
Boxtel MO10-2

24 november 2021 – 1 december 2021
33
13
18
20
38
109
99
46
50
47
21
13

VOW MO10-2
UNA MO10-1
VOW JO7-1 Blauw Geel'38/JUMBO JO7-1
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-3 VOW JO7-2JM
VOW Jeugd 2 december 2021
SV BLC MO17-1
VOW MO17-1

10:45u
10:30u
10:15u
20:00u

VOW Senioren 27 november 2021
17:00u
17:00u

RKVV Erp
VOW Veteranen
VOW VR30+1 Volkel VR30+1

VOW Senioren 28 november 2021

14:30u
12:00u
11:00u
11:00u
12:00u
18:15u 12:30u
10:00u
14:35u
14:30u
13:00u
11:30u
10:30u
9:30u
9:00u
10:45u
9:00u
14:30u
8:30
9:30u
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VOW 1
VOW 2
VOW 3
VOW 4
Avanti'31 7
Gemert VR1
WEC VR1

Mariahout 1
Blauw Geel'38/JUMBO 3
Erp 6
Ollandia 2
VOW 5
VOW VR1
VOW VR2

Christus Koning:
Het lijkt wel een vloek.
Zijn leven was er niet een van rijkdom,
van legers en van paleizen.
Hij is de Gezalfde, door God gezonden,
om te werken aan liefde en vrede.
Zijn woorden en daden liegen er niet om.
Hij zoekt hartstochtelijk naar mensen,
die zijn droom willen realiseren.
Het gaat dan om laatsten die eersten worden,
om mensen, die groot zijn in dienstbaarheid.
Christus is Koning in een omgekeerde wereld.
Macht verandert Hij in liefde.
Hij reikt mensen de hand
in plaats van hen met geweld te onderdrukken.
Hij breidt zijn Rijk uit
door de aantrekkingskracht van zijn goedheid.
Eigenlijk is Hij een Spotkoning,
want zijn troon is een kruis.
Hij wordt niet gediend, maar dient zelf.
En vanaf het begin is er voor Hem
geen plaats bij de mensen.
Hij leeft niet in een paleis,
maar zwerft door de woestijn.
Hij wil niet anders dan Gods wil doen.
Zichzelf cijfert Hij weg
voor het geluk van anderen.
Christus Koning: Hij is de Gezondene,
die namens God aan mensen richting wijst.
Hij is het meest Koning
waar Hij mensen redt en nieuw leven schenkt,
toen en ook vandaag nog.
Wim Holterman osfs

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 31 nr. 09

24 november 2021 – 1 december 2021

pagina 5

Hallo Seitert,

Ruitersport Zijtaart dankt de firma Koenen uit Erp
voor het schenken van de prachtige hindernis.
Wij wensen de firma Koenen veel succes in de
toekomst.

Vorige week onthuld als Prins en
Adjudant, wat waren wij blij dat deze
avond door kon gaan. Afgelopen zaterdag
(20-11-2021) zou eigenlijk de
jeugdprinsenreceptie zijn geweest, en
afgelopen zondag (21-11-2021) onze eigen
prinsenreceptie. Dit heeft vanwege de
corona maatregelen helaas niet door
kunnen gaan. Maar wat heeft de carnavalsvereniging een
leuk alternatief weten te bedenken. Zo hebben wij met
jeugdprins Jordy, jeugdprinses Lisanne, adjudant Luka,
adjudante Iza en de raad een keigave dag gehad. Met de
partybus zijn we heel Seitert door gegaan, wat was het een
feest! We hopen dat er nog veel leuke dagen zullen komen
met deze gezellige groep. Ook voor onze receptie is een
heel leuk alternatief bedacht. Wij zijn met z’n allen op een
grote familiefiets Seitert rond gefietst. Al onze vrienden,
familie en de carnavalsvereniging hebben wij zo toch
allemaal kunnen zien. Wij hebben enorm genoten! Iedereen
die betrokken is geweest bij deze dag willen wij enorm
bedanken!
Wij hopen dat we over een tijdje weer met z’n allen samen
kunnen feesten, en dat ons motto toch weer gaat kloppen:
Di jaor gin gezeur, wij knalle de carnaval deur!
Prins Hans IV, adjudant Roel,
Daimy en Nicole

Uitslag loterij
Tijdens het 11-11bal hebben we weer
de winnende loten van de jaarlijkse
loterij getrokken.
Carnavalsvereniging De Reigers dankt
iedereen voor hun bijdrage. Mede met
deze opbrengst kunnen we van
Carnaval in Zijtaart een waar feest
maken.
De prijzen worden thuisgebracht.

De Zijtaartse ruiters zijn enorm blij en tevreden over
de, door firma Koenen, professioneel aangelegde eb en
voed bodem van 45 x 70 meter.
Wellicht ook een aanzet voor andere bedrijven om hun
naam via Ruitersport Zijtaart uit te dragen.

1ste prijs
2de prijs
3de prijs
4de prijs
5de prijs
6de prijs
7de prijs
8ste prijs
9de prijs
10de prijs

1447
1090
0931
0356
2621
2804
2301
2269
0818
1670

11de prijs
12de prijs
13de prijs
14de prijs
15de prijs
16de prijs
17 de prijs
18de prijs
19de prijs
20ste prijs

2155
2426
1753
1881
2133
1396
3012
0027
3319
1636

Druk en type fouten voorbehouden
De prijzen worden thuisgebracht
Nogmaals bedankt voor het kopen van de loten.
CV de Reigers
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Fantastisch resultaat Rabobank
Clubsupport!
In oktober hebben alle leden van de Rabobank kunnen
stemmen voor de Rabobank Clubsupport. Via uw online
bankomgeving heeft ieder lid 3 stemmen uit kunnen
brengen op een vereniging naar keuze.
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Meldt u in 1 minuut aan door te bellen naar Rabobank
Veghel, tel. (0413) 219 219 of door u aan te melden via de
website: https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lidworden/
We hopen volgend jaar weer op u te kunnen rekenen, zodat
het totaal aan Zijtaartse stemmen weer gaat stijgen!!

De totale uitslag voor de Zijtaartse deelnemers is al volgt:
Vereniging

Bedrag

Stemmen

VOW

€ 1.740,58

238

HBO Zijtaart

€ 1.448,05

198

Evenementen Groep
Zijtaart

€ 1.097,01

150

Jong Nederland Zijtaart

€ 1.045,81

143

Muziekvereniging Sint
Cecilea

€

877,60

120

TV Zijtaart

€

731,34

100

CV de reigers

€

716,71

98

Gedeeld vervoer Zijtaart

€

570,44

78

KBO Zijtaart

€

548,50

75

WTC Zijtaart

€

285,22

39

Ruitersport Zijtaart

€

277,91

38

Koor Vivace

€

270,59

37

Buurtvereniging
Krijtenburg

€

270,59

37

Zijtaartse
Toneelvereniging

€

255,97

35

Stg Ruitersport Zijtaart

€

153,58

21

De Vrolijke Zangers

€

153,58

21

MC Straal open

€

146,27

20

Totaal

€10.589,75

1448

Er is totaal 1.448 keer op de Zijtaartse verenigingen
gestemd. Iedereen die gestemd heeft, heeft met zijn 3
stemmen de verenigingen gesteund met € 21,94. Absoluut
de moeite waard.
Als Zijtaartse verenigingen mochten we in totaal €
10.589,75 ontvangen en dat is meer dan ooit tevoren!
DANK DAARVOOR: WIJ WAARDEREN UW STEUN !!
Alle stemmers hartelijk bedankt voor het stemmen.
Heeft u dit jaar geen stemkaart ontvangen en bankiert u
bij de Rabobank?

Wij willen Rabobank Uden-Veghel en alle stemmers,
die op onze vereniging hebben gestemd hartelijk
bedanken! Door jullie steun hebben we tijdens de
Rabobank clubsupport campagne het hele mooie
bedrag van € 1448,05 ontvangen. Hierdoor kunnen wij
onze doelen realiseren. Nogmaals hartelijk bedankt!!
Namens EHBO vereniging Zijtaart

Werkgroep Gedeeld Vervoer Zijtaart
Ons doel is het gebruik van een elektrische deelauto te
realiseren in Zijtaart. We geloven in schone, duurzame en
groene mobiliteit en willen dit graag in ons dorp realiseren.
Mooie opbrengst van Rabo Club Support voor deelauto
Zijtaart
Om te starten met de deelauto hebben we financiële steun
nodig. Daarom hebben we ons aangemeld voor Rabo Club
Support. We ontvingen maar liefst 78 stemmen. Die
leverden ons de mooie bijdrage van € 570,44 op. Dat is een
mooi begin. Dit zijn ook 78 stemmen van mensen die, net
als wij, geloven dat een vorm van gedeeld vervoer in
Zijtaart mogelijk moet zijn. Dat geeft ons vertrouwen dat
we op de goede ‘weg’ zijn.
Wij willen iedereen heel hartelijk danken voor het stemmen
op de deelauto.
Interesse? Of vragen?
Laat het ons weten en neem contact op met een van ons, of
stuur een mail naar: gedeeldvervoerzijtaart@gmail.com
Werkgroep Gedeeld Vervoer Zijtaart (Dorpsraad Zijtaart)
Harrie v.d. Linden, Hanneke van Asseldonk, Marleen Krol,
Marco v.d. Braak, Lea v.d. Elzen
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Bibliotheek in Zijtaart
Iedereen bedankt voor het stemmen op VOW
bij de Rabo Clubsupport!
Wij willen iedereen bedanken die op onze vereniging heeft
gestemd! We hebben een mooi bedrag van maar liefst
€1.740,58 opgehaald waar we erg blij en dankbaar mee
zijn. Hiermee zijn twee grote goals aangeschaft voor op het
trainingsveld.

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
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meegenomen hebt. Maar zijn dat nu allemaal grote rampen
als je de verkeerde beslissing neemt?
Fout
En wat is een verkeerde beslissing? Soms blijkt een
verkeerde beslissing uiteindelijk goed uit te pakken. Je kunt
ook zeggen: iedere beslissing is een goede beslissing, want
Interpunctie
als het fout loopt heb je wat geleerd. Geen beslissing nemen
is vaak veel erger.
Beslist!
Geen beslissing nemen is je leven niet in de hand nemen,
Beslissen is niet voor iedereen zo gemakkelijk. Sommige
zelf geen verantwoordelijkheid nemen. Door geen besluit te
mensen hakken vrij snel een knoop door, anderen kunnen
over relatief van weinig belang nog uren wikken en wegen. nemen laat je het aan het toeval over. En dan kan het dus
Ikzelf ben een redelijk snelle beslisser en als ik eenmaal nee ook zijn dat een ander voor jou beslist (zoals ik ongeduldig
zeg, dan is het voor mij ook echt nee. Dan kun je praten als deed bij die kennis). Als het dan fout loopt kun je de ander
Brugmans, maar het zal over het algemeen niet veel helpen. de schuld geven… Hij heeft immers voor jou besloten.
Tips
Twijfelen
Ik kende iemand die vaak lang twijfelde. Zozeer zelfs dat ik Natuurlijk kun je jezelf helpen een weloverwogen keuze te
maken:
dan voor haar de beslissing nam. Misschien niet altijd
terecht, maar ik ben een tamelijk ongeduldig type. En na
1. Zet alle mogelijkheden op een rij (met de voor- en
mijn besluit kon ze vaak wel zelf de beslissing nemen… En
nadelen)
die was dan altijd anders dan de mijne, maar dat vond ik
2.
Stel criteria op waaraan je overwegingen moeten
dan ook best: er was een beslissing, daar ging het om.
voldoen
3. Is “vooruitgang” wel altijd vooruitgang (denk aan
De enige juiste beslissing
bv. het milieu)
Want wanneer neem je eigenlijk de juiste beslissing? Dat
4.
Sta open voor een derde of vierde optie
weet je nooit. Als je in de rij bij de kassa staat, kom je toch
5.
Last but not least: laat je niet regeren door angst.
nog wel eens bedrogen uit. Verwacht je dat het niet gaat
regenen, heb je later spijt dat je de paraplu niet

