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Beste clubleden,
Het voorjaar is alweer in aantocht en dus ook de start van het nieuwe
fietsseizoen! We beginnen dit seizoen weer met korte tochten zodat iedereen mee kan en de kans heeft zijn conditie op te bouwen. Bij het
voorjaar hoort natuurlijk ook weer de keurig verzorgde voorjaarseditie
van ons clubblad waarvoor ik de redactie wil bedanken.
De algemene ledenvergadering op 14 februari jongstleden was weer goed
bezocht. Ik vind het elk jaar weer geweldig dat deze avond door zoveel
leden van onze club bezocht wordt. De agendapunten werden vlot behandeld en de vragen die naar voren kwamen werden besproken. Ik mag wel
zeggen dat we weer terug mogen kijken op een geslaagde avond.
De start van het seizoen staat gepland op zondag 12 maart en de kalender is alweer gevuld met vele mooie ritten en uitdagingen. Waarbij alle
leden uiteraard hun plek weer vinden of het nu bij de dames, heren
A,B,C, senioren of recreanten is. Iedereen kan mee op het gewenste niveau zodat we allemaal met veel plezier de tochten kunnen rijden. Helaas
zal ik zelf de eerste ritten moeten missen omdat ik nog herstellende ben
van mijn gebroken heup. Het herstel gaat overigens wel goed maar heeft
tijd nodig. Ik hoop snel weer bij een van de groepen aan te kunnen sluiten.
Enkele activiteiten die dit jaar de revue weer passeren zijn, de Klaver van
Brabant met de gezinsfietstocht op zondag 16 april. De Rabobank jeugdfietscross op zaterdag 20 mei.
Hopelijk mogen we weer een beroep doen op vele VRIJWILLIGERS om
deze activiteiten goed te laten verlopen.
Zoals op de vergadering besproken is de digitalisering niet meer weg te
denken uit de tegenwoordige tijd. Om maar enkele voorbeelden te noemen: onze website www.wtczijtaart.nl , Facebookpagina en Strava. We
hebben het afgelopen jaar ook gemerkt door op deze gebieden actief te
zijn we een mooi aantal nieuwe leden hebben mogen verwelkomen. Waar
we natuurlijk heel blij mee zijn. Laten we vooral doorgaan ons positief te
profileren in de digitale wereld en op deze manier onze mooie sportieve
club bekend te maken bij een breder publiek!
We gaan er dit jaar weer voor zorgen dat we herkenbaar, sociaal en goed
verzorgd op de Brabantse wegen verschijnen. Op deze manier plaatsen
we onze mooie wielersport in een positief daglicht!

Iedereen heel veel fietsplezier gewenst! Duimen voor veel mooi weer en
denk aan de veiligheid van jezelf, je fietsvrienden en medeweggebruikers.
Tot ziens jullie voorzitter,
Dirck van der Linden

Data 2017:








Start seizoen zondag 12 maart
Klaver van Brabant zondag 16 april
Bedrijvenbezoek Gerrit Pepers vrijdag 28 april
Jeugd Fietscross zaterdag 20 mei
Fietsweekend vrijdag 22 september tot en met zondag 24 september.
Einde seizoen en sluitingsmiddag zondag 22 oktober
VTT zondag 26 november

Notulen van de algemene ledenvergadering
“Wieler Tourclub Zijtaart op dinsdag 14 februari 2017 op “de Hooizolder” bij CaféZaal Kleijngeld.
Opening.
Onze voorzitter, Dirck vd Linden, opent om 20.00 uur de algemene ledenvergadering. Daarbij worden de aanwezige leden met in het bijzonder
de ereleden Leo Vissers, Wim Vissers en André van de Nieuwenhof van
harte welkom geheten. Het afgelopen jaar wordt kort doorgesproken en
er wordt vooruitgeblikt op het komende jaar.

Notulen van de algemene ledenvergadering 2016.
De notulen van de algemene ledenvergadering 2016 zijn gepubliceerd in
ons “Verzetje” van maart 2016. Hierop zijn geen reacties binnengekomen, dus hierbij worden de notulen goedgekeurd.

Ledenbestand en activiteiten 2016.
Sinds de vorige ledenvergadering hebben 7 leden hun lidmaatschap opgezegd en zijn er 9 nieuwe leden bijgekomen.
Momenteel heeft WTC Zijtaart 121 leden met een gemiddelde leeftijd van
58,4 jaar. We hebben 28 vrouwelijke en 93 mannelijke leden, onderverdeeld in de diverse categorieën. Het afgelopen jaar hebben we de volgende activiteiten georganiseerd:
Klaver van Brabant op 17 april. Droog weer, Asten 176, Zijtaart 229
deelnemers. 53 deelnemers aan de gezinstocht.
De jeugdfietscross op 28 mei. Prachtig weer, goede opkomst.
Fietsenwinkel Veldtoertocht op 27 november met 400 deelnemers Dit
jaar voor het derde georganiseerd door Boy van Andel.
De nieuwe aangepaste pijlen met de oranje punt zijn een succes. Ook de
foto’s van Jo v.d. Rijdt op de site zijn een succes.

Financiën.
Pim Kolsteeg geeft a.d.h.v. een presentatie tekst en uitleg van de financiële situatie.
De kascommissie bestond dit jaar uit André van Zutphen en Leon Cissen.
André geeft toelichting en geeft aan dat er akkoord wordt gegeven aan
het financieel jaaroverzicht.
Willem Giepman meldt zich als nieuw kascommissielid. Afgesproken is
dat Willem en André de kascommissie van 2017 zijn.
Pim roept iedereen op om in 2017 te stemmen bij de Rabobank t.b.v.
sponsorgeld voor WTC Zijtaart. Hiervoor moet je lid zijn van de Rabobank.
Pim wordt bedankt voor het keurige financieel jaaroverzicht en doordat
de kascommissie goedkeuring heeft verleend, wordt Pim gedechargeerd
van zijn taak. (klap met voorzittershamer)

Activiteiten 2017.
De activiteiten worden kort uitgelegd a.d.h. van een dia:
Start seizoen: 12 maart
Klaver van Brabant: zondag 16 april.
Rabobank Jeugdfietscross: zaterdag 20 mei.
Zijtaart Biedt meer: zondag 18 juni.
Weekendje weg: 22 – 23 - 24 september.
Sluiting seizoen: zondag 22 oktober.
Fietsenwinkel Veldtoertocht: zondag 26 november.
Zondagstochten, woensdagstochten en zaterdagstochten.

In het bijzonder voor Zijtaart Biedt meer wordt aandacht gevraagd, omdat we hier met de opgegeven vrijwilligers de kassa’s maar net kunnen
bemannen. Er wordt gewerkt met 4 groepen over 3 kassa’s, dus uiteindelijk kost deze activiteit je maar een paar uurtjes.
Vrijdag 28 april is het bedrijfsbezoek bij de familie Pepers. We zijn welkom op het varkensbedrijf om 18.30. René zal dit nog mailen en de deelnemers inventariseren zodat Gerrit weet hoeveel mensen hij kan verwachten.
Ton Rietbergen biedt aan dat volgend jaar we tijdens de ALV gebruik
kunnen maken van een mooi mobiel presentatiescherm van 2m10.

Fietsweekend.
Piet van den Tillaart organiseert samen met André van de Nieuwenhof
het fietsweekend. Piet geeft a.d.h.v. een mooie presentatie aan dat we
op de fiets naar St. Truiden gaan. Vervolgens een dag daar fietsen De
laatste dag met de fiets terug gaan naar Zijtaart. Aanmelden voor 1 mei
a.s. bij Piet of André.
Pauze.
Aandacht wordt gevraagd voor de intekenlijst voor de diverse activiteiten.
Tevens extra aandacht gevraagd voor de toertochten van 2017, er staan
nog diverse tochten open waar we nog hoognodig vrijwilligers voor zoeken.
Ledenwerving.
Boy van Andel geeft a.d.h.v. een uitgebreide presentatie inzicht in de
verschillende profielen van wielersporters. Tevens worden alle manieren
van ledenwerving uitgelegd. Het is duidelijk er is serieus werk van gemaakt. Het blijkt ook uit de nieuwe aanmeldingen dat we een jonger
deelnemers kunnen aantrekken. Dit geeft hoop voor de toekomst!
Bestuurszaken.
Volgens rooster is penningmeester Pim Kolsteeg aftredend. Pim heeft aangegeven
dat hij herkiesbaar is. Er zijn
geen nieuwe aanmeldingen binnengekomen. Hierbij is Pim
herkozen voor een periode van
3 jaar.
Jan van Essen wordt gehuldigd
voor zijn 25 jarig Jubileum. Alle
hoogtepunten worden opgenoemd. Jan is een kerel die er
graag bij is bij de club en het kopwerk niet schuwt. Het 25 tands aandenken wordt aan Jan overhandigd.
We hebben een nieuwe website, Jo van de Rijdt houdt de site bij, bij hem
kan je foto’s en overige content kwijt om op de site geplaatst te krijgen.
De nieuwe site ziet er mooi uit en we zijn er trots op.

EHBO, bijna 2 jaar geleden hebben we een cursus gedaan, deze wordt nu
opnieuw gepland rond oktober. We kunnen de deelnemers van twee jaar
geleden verlengen, echter als er andere leden zijn welke interesse hebben dan kan je dit tzt kenbaar maken na de uitvraag welke we per mail
gaan verzorgen. De EHBO bidons worden steevast gebruikt tijdens de
tochten.
De situatie rondom de volgaanhanger wordt besproken. We gaan starten
zonder volgaanhanger aangezien we geen opvolging voor Jan van den
Acker hebben.
Wim Vissers licht zijn idee toe om de volledige knooppuntvergoeding te
laten toekomen aan de senioren. Het bestuur heeft hier al vooraf op gereageerd en wil dat de verdeling blijft zoals het is. Na enige over-en-weer
discussie wordt d.m.v. een stemming onder de leden besloten dat we de
vergoeding laten zoals het was.
Begroting 2017.
Pim Kolsteeg licht de begroting van 2017 toe.
De leden stemmen in met deze begroting
Aanpassingen Huishoudelijk Reglement.
Nieuw rooster van aftreden, na de bestuursverkiezing in 2017 luidt het
rooster van aftreding als volgt:
2018: Secretaris René Looman; leden Annie van de Nieuwenhof en
Hans van Dinter.
2019: Voorzitter Dirck vd Linden
2020: Penningmeester Pim Kolsteeg
De contributie voor 2015 blijft voor herentoerleden € 54,00;
voor ereleden € 24,00; overige leden € 34,00.
We dragen hiervoor € 34,91 af aan de NTFU waarvan € 15,75 verzekeringskosten zijn.
Sponsoren.
Zoals we kunnen zien hebben we een mooie verzameling sponsoren. We
zijn trots dat we deze sponsoren, waarop we kunnen rekenen, hebben.
Wij vinden een goede verhouding belangrijk. De basis hiervan is natuurlijk de wederzijdse steun voor gemeenschappelijke activiteiten. We gaan
er vanuit dat we hierbij ook weer op onze leden kunnen rekenen.

Rondvraag
Wil Timmers;
Wat is de status van het smoelenboek? René zal deze binnenkort opnieuw mailen en eenieder kan zijn foto dan insturen naar secretariaat@wtczijtaart.nl
Jan van Essen;
denk eraan om voldoende berichten van WTC Zijtaart te ‘liken’ en te
‘delen’ zodat onze berichten een groot bereik krijgen.
Ricky van der Heijden;
Aankondiging voor de Veldtoertocht heeft nergens in gestaan. Dit valt
niet mee, de kranten en andere media plaatsen niet ‘zomaar’ een berichtje van een fietstocht. Het had zeker in Zijtaarts belang moeten
staan, we gaan hierop letten hierop in 2017. Via de vader van Stefan
Hulkeman hebben we wellicht een goede ingang om berichten geplaatst
te krijgen.
André van Zutphen;
Wie maakt er gebruik van de .gpx files welke op de WTC Zijtaart site te
benaderen zijn. à Het is duidelijk, er zijn best veel leden welke regelmatig gebruik maken van deze files. Dit is fijn. Andre zal zijn files updaten
en makkelijk maken om te downloaden.
Sluiting
Dirck bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en bijdrage. Tot
ziens bij de openingsrit op 12 maart.
René Looman.

Ik ben vandaag natuurlijk weer iets ouder, je weet dat verandert met de
dag. Er rust een andere last, dan ook weer op je schouder. Maar als je
leven wil, geloof ik dat dat mag.
Dichten is voor mij ook het plezier in het rijmen. Maar voor een schrijver
als ik, zit hem de creativiteit juist voor in het vinden van de juiste rijmwoorden.
Le Loup.

Leden WTC Zijtaart fietsen voor Fenne.
Hoi, wij zijn Robert Coppens en Paul Snoeck,
Wij gaan op 10 juni 2017 naar de Mont-Ventoux in
Frankrijk, deze berg beklimmen wij, als team,
voor Stichting Join4energy non stop naar de top
voor Fenne. Fenne is het dochtertje van Paul
Snoeck
Ons team:
Team non-stop naar de top voor Fenne bestaat dit jaar uit 4 deelnemers: 2 fietsers en 2
wandelaars.
Ons doel is om geld in te zamelen voor kinderen
met een energie stofwisselingsziekte.
Deze kinderen hebben een batterij die maar maximaal halfvol is en loopt snel leeg!
70% van de kinderen wordt niet volwassen en 50% niet ouder als 10 jaar
Dit is onacceptabel; ieder kind heeft toch recht op energie…
Daarom gaan wij met de Stichting Join4energy deze uitdaging aan, met
een groot aantal groepen met maar een doel: ENERGIESTOFWISSELINGSZIEKTEN MOET GESTOPT WORDEN!!
We hebben verschillende acties gehad, zoals oliebollen en appelflappen
verkoop op 31-12-2016 / rommelmarkt / oud ijzer. Ook zijn er acties,
die nog lopen: lege flessen bonnen actie bij Jumbo de Boekt en Bunders
en bij de Plus Schijndel en Uden en persoonlijke sponseringen.
Dit kan op de website van www.join4energy.nl onder het kopje steun
onze helden: team non-stop naar de top voor Fenne.
Join4energy organiseert ook 2 x een clinic op 8 april en 6 mei te Ootmarsum voor alle deelnemers die deelnemen aan deze Challenge waar wij
natuurlijk ook aan meedoen.
Paul Snoeck gaat deze uitdaging voor de 3e keer aan.
De eerste keer was in 2014
in en 2016 heb ik hem beklommen met mijn dochtertje achter in de fietskar.
Robert doet hem dit jaar
voor het eerst, maar samen
gaan we ons best doen om
zo geld in te zamelen voor
dit mooie doel.
Bedankt voor de aandacht
voor het goede doel,
Robert Coppens en Paul
Snoeck

Fietsweekend Sint Truiden
22 –23—24 September 2017.
Programma:
Vrijdagochtend vertrek naar Sint Truiden; voor de liefhebbers op de fiets
(ongeveer 120 km). De overigen met de auto, zij kunnen vanaf het hotel
een fietstocht maken.
Zaterdag: na het ontbijt een fietstocht voor de verschillende groepen
door de omgeving.
Zondagochtend: na het ontbijt vertrekken naar Zijtaart. Voor de liefhebbers ook weer op de fiets.
Voor de fietsroutes wordt gezorgd.
Erfgoed en fruit happen
Een heuvelachtige fietsroute met enkele klimmetjes.
Onderweg zet je de tanden in fruitbedrijven én in het lokale erfgoed.
Je passeert kastelen en vierkantshoeves, de ruïne van Brustem
en fietst over de Romeinse kassei.
Startpunt: kp 135, Grote Markt - 3800 Sint-Truiden
Afstand: 34.5 km
Te volgen via knooppunten.
Voor de niet fietsers:
•Haspengouw staat bol van kastelen, kerken, monumenten en ander cultureel erfgoed.
•Sint-Truiden is de 2de grootste shopstad
van Limburg. De stad heeft ook de tweede
grootste Grote Markt van België na SintNiklaas.
•Het historisch handelscentrum ligt op 5
minuten wandelen van Hotel Stayen.

Prijs: € 160,00 per persoon op basis van een tweepersoonskamer.
•Inclusief ontbijt en diner
•Overdekte fietsenstalling
•Opladen E-bikes mogelijk
•Voldoende parkeergelegenheid
Aanmelden voor 1 mei bij:
Piet van den Tillaart (ptillaart@ziggo.nl) of
André van de Nieuwenhof (avdnieuwenhof@home.nl).
Aanbetaling bij aanmelding: € 40,00 per persoon. Overmaken op
rekening van
WTC Zijtaart NL38RABO0160803934, onder vermelding van:
fietsweekend Sint Truiden.

De Kromme.
Wat heeft fietsen met een kromme te maken?
Een kromme fiets zal wel niet werken, dus nee
helemaal niet.
Voetbal, daar hebben ze ook een kromme, maar
die fietst in het geheel niet en is geen fietser.
Kromme heeft meer te maken met de rug. Heb je een kromme rug dan
fiets je beter? Nee echt niet, maar is wel goed voor de stroomlijn.
Nee, kromme heeft te maken met de kromming van de rug. Als je rustig
fietst en in conditie bent, dan blijft de rug mooi recht en alles stabiel.
Echter als er kracht gezet moet worden, dan wordt de rug aangespannen
en dat zie je direct. Dat is het teken dat er gewisseld moet worden, want
die persoon zit op zijn limiet te fietsen of te
versnellen.
Of de toerleider er iets mee doet, wordt dan de
wezensvraag. Heb je een toerleider, die goed
kijkt en niet alleen de route in de gaten houdt,
dan heb je geluk.
Maar met geluk ga je met een kwartje de wereld rond. Maar zoals jullie weten is niet iedereen in de wieg gelegd voor geluk.
Wat leren we hiervan: wil je van kop af, ga lekker krom rijden en met
wat geluk dwing je af dat de toerleider DRAAIEN roept.
Moet je echter niet krom lopen zoals ondergetekende, want dan mag je
niet meer op kop. Ook lekker!
Vriendelijke groet,
Pim

Op de twaalf
Mari van de Burgt.
Sinds wanneer fiets je bij WTC Zijtaart en bij
welke discipline?
Sinds 1983.
Hoe vaak train je per week?
2 tot 3 keer per week.
Heb je enig idee hoeveel km je per jaar fietst?
± 5000 kilometer per jaar.
Heb je nog andere hobby’s?

Muziek maken.

Politiek.

Biljarten.

Uurwerken repareren.
Heb je een bepaalde uitdaging?
Ik word in april 80 jaar en wil zo lang mogelijk blijven fietsen bij WTC.
Wat is tot nog toe je grootste prestatie of mooiste herinnering?
2 x Milaan - San Remo. Dit waren voor mij de mooiste tochten.
Heb je ook nare herinneringen aan een fietstocht?
Heup gebroken.
Welke eisen stel je aan je fietsmateriaal?
Het allerbeste materiaal. Fiets onderhoud ik zelf.
Heb je met je werk ook met fietsen te maken?
Nee
Er is bij WTC Zijtaart een activiteitenkalender, wat voor taak heb
jij op je genomen.
Vlaggen bij een oversteek met de fietscross.
Steek je veel tijd in deze taak of taken?
Nee
Als er iets bij de club zou moeten veranderen, wat zou je dan
veranderen?
Helemaal naar mijn zin bij WTC.

Maria bedankt voor het doorgeven van de
pen.
Hoi hoi allemaal. Hier een klein stukje over mij.
Voor degene die mij niet kennen, zal ik mij even
voorstellen.
Ik ben Tonny van de Rijt, in 1966 geboren als Tonny van Zutphen op
de Krijtenburg. Ben getrouwd met Hans van de Rijt (fanatiek lid vd
WTC). We wonen op de Pastoor Clercxstraat in Zijtaart en hebben 2
dochters en een zoon.
Op een 40 jarige bruiloft kwamen Rieky vd Heijden en Jeanne vd Tillaart
naar mij toe, en vroegen of ik zin had om bij de WTC te komen. In het
begin nog wat afgehouden, maar voordat het feest voorbij was had ik gezegd; als ik zo’n fiets had zou ik het wel willen proberen. Binnen twee
weken had ik contact gehad met Alda. Zij had een fiets over en dat
moest ik maar eens proberen. Ik vond het kei spannend, want kan ik wel
bijhouden? Maar het ging lekker en het was gezellig dus ik ben blijven
“hangen” bij de WTC. Dan kom je er achter dat de conditie niet alles is,
maar dat je die wel kunt opbouwen door met regelmaat te fietsen. Ik
vind het fijn om mee te mogen fietsen want mijn richtingsgevoel is 0,0.
En ik bewonder ook iedereen die overal de weg weet, zodat we op mooie
plekjes komen. Geweldig. Daar geniet ik dan zo van. Ik fiets vaak op
zondag mee. De woensdagmorgen vind ik ook gezellig en een luxe om in
een drukke week even weg te zijn. Iedere week is anders bij mij. Ik heb
4 wisselende poetsadresjes en dan werk ik ook nog bij Eethuis “De Reiger”. Vast op maandagmorgen in het restaurant en de andere wisselende
dagen/uren bij de jeugd mee in de afwaskeuken.
Bij de WTC help ik als jury bij de fietscross. Is zo mooi om de jeugd zo
fanatiek te zien fietsen. Wie weet nieuwe leden voor de WTC.
Naast fietsen is wandelen en kaarten maken een leuke hobby waar ik
soms te weinig tijd voor heb. Ik ben ook lid van de Carnavals Vereniging
”de Reigers” en help daar zoveel ik kan.
Nu weten jullie een beetje wat ik zoal doe. En hoop
dat dit seizoen weer een leuk en gezellig fietsseizoen
wordt.
Doei !!!!

Carien Cissen

Geportretteerd.
Wilma van den Biggelaar.
Sr. Consultant
Center of Expertise & Service Innovation Unit
PCMS – Patient Care & Monitoring
Solutions
Philips Healthcare

Wanneer je dit als afzender onder een email ziet staan, dan word je
enigszins nieuwsgierig naar wat Wilma in haar dagelijks leven doet.
Geboren op 23 oktober 1963 in Nuenen in een gezin met nog 1 zus. Toen
zij in de 2e klas van de lagere school zat, verhuisde het gezin naar Beek
en Donk. Na de lagere school volgde Wilma in Helmond een VWO opleiding.
Na het VWO diploma behaald te hebben, ging Wilma de verpleging. Ze
volgde de opleiding voor: Verpleegkundige A ,de Intensive Care opleiding , Praktijkbegeleiding, Management en partime werkte ze op de Ambulance. Tijdens haar werk op het Cath lab ( cardiologie) leidde ze verpleegkundige onderzoeken en schreef daarover artikelen, welke ze ook
presenteerde. Tijdens één van deze presentaties werd ze door Philips Medical Systems benaderd. Dit was het begin van haar carrière binnen Philips Medical Systems. Haar werk bestond uit het instellen en uitleggen
van bewakings apparatuur, zowel pre als aftersales. Om haar kennis te
verbreden in de bedrijfswereld behaalde ze het HBO diploma Marketing
Manager.
Philips is een prachtig bedrijf om te werken en biedt allerlei mogelijkheden om je te ontwikkelen. Wilma werd eerst teamleider van de applicanten in Nederland en sinds 3 jaar is ze werkzaam als Senior Consultant, in
een expertgroep van Philips. De taak van de adviesgroep is het begeleiden van verbeterprojecten( Lean SixSigma) in ziekenhuizen. Daarvoor
reist ze de hele wereld over. Wilma behaalde in 2014 haar Green Belt
certificaat en is nu fanatiek bezig om ook haar Black Belt certificaat te
behalen.

Naast deze drukke job heeft ze ook haar hobby’s. Wilma was een fanatiek hardloopster, dit moest ze helaas opgegeven wegens rugklachten.
Ze zocht naar een geschikte sport en maakte kennis met het toerfietsen.
Zo fietste Wilma eerst bij de dames van Keldonk. Dit groepje was voor
Wilma echter te klein en kwam zo bij een eerste toertocht bij de dames
van WTC. Dit beviel haar zo goed dat ze lid is van onze club sinds 25
september 2009. Wanneer haar werkzaamheden het toelaten, is ze er
iedere zondag en zo mogelijk ook op de woensdagochtend. Net als in
haar werk, heeft ze bij het fietsen ook een enorme drive. Wilma geniet
van de mooie tochten en de gezelligheid van de dames waar ze al jaren
mee fietst.
Daarnaast speelt Wilma
klarinet in het combo van
Muziekgroep Imémato.
Dit is een pop koor wat
zich voornamelijk richt op
populaire muziek. Pop,
rock, ballads, Engelstalig
en Nederlandstalig, een
afwisselend repertoire.
Het koor staat onder de
deskundige en enthousiaste leiding van haar zus:
Petra v.d. Biggelaar. Voor
Wilma is muziek maken
een fijn rustmoment in de week. Het koor en combo is een muzikale, enthousiaste , gezellige groep, waar Wilma zich thuis voelt.
Wilma woont, na haar scheiding, nu met haar Tonnie in Wijbosch, ondertussen zijn ze 5 jaar getrouwd. Wilma heeft 2 dochters, en Tonnie heeft
1 dochter en een zoon. Dus bij elkaar een mooi groepje. In Wijbosch
hebben ze een oud huis gekocht, dit is helemaal afgebroken en in plaats
daarvan hebben ze een nieuw huis gebouwd. Ze genieten van de mooie
omgeving en de rust in het buitengebied van Wijbosch.

Wat heb ik met Karel de Grote?
Ik ben altijd nieuwsgierig geweest naar mijn afkomst! Nu ik tijd daarvoor
kreeg, ben ik een zoektocht gestart naar mijn wortels. Ik ben in het verleden gedoken van mijn familie en kwam schilderachtige verhalen weer
boven. Dichterbij het verleden gaan mijn verhalen meer en meer over
het gezin waarin ik ben opgegroeid en krijgen ze een autobiografisch karakter. Voor mijn verhaal kan ik putten uit belevenissen, die voor anderen bij ons thuis geschiedenis zijn. Maar ik heb ook dankbaar ( zoals Wim
Vissers in Ons Verzetje voorjaar 2015 schreef ) gebruik gemaakt van de
herinneringen van mijn neven en nichten uit recenter jaren. Zo is een
tijdsbeeld ontstaan van het leven in Zuid Limburg in de vorige eeuwen.
Wat heb ik met Karel de Grote!
Het schijnt dat mensen jarenlang in archieven snuffelen tot het stof voor
de ogen dwarrelt. Om te achterhalen of zij afstammen van Karel de Grote!!! Helemaal onbegrijpelijk is dit niet, want wie wil niet geafficheerd
worden met de belangrijkste Vorst van de vroege Middeleeuwen. Na de
chaos die ontstond na het verdwijnen van het Romeinse rijk werd er weer
orde geschapen door Karel, de zoon van Pepijn hofmeester van de laatste
Merovinger. In het jaar 800 werd Karel door de Paus tot Keizer van het
Westen van Europa gekroond. Zo’n status zal de baas van de Europese
Unie voorlopig niet bereiken. Dus als ook maar een beetje van de status
van Karel de Grote afstraalt op jouw afkomst, tel je mee. Toen Remco
Campert gewaardeerd dichter, schrijver en columnist rechtstreeks bleek
af te stammen van Karel de Grote, kon ik een verwonderende glimlach
niet onderdrukken. Limburg was in die tijd, lang door buitenlandse invloeden beheerst! Er zijn Fransen geweest, Spanjaarden, en Oostenrijkers. De landkaart uit de zeventiende eeuw van dit gebied, zag er uit als
een lappendeken. Er waren vorsten die over grotere gebieden heersten.
Zoals de Prins Bisschop van Luik en de Hertog van Brabant, Gelder en
Limburg. Maar er waren ook kleinere onafhankelijke gebieden zoals
Graafschap Gronsveld, Heren van Valkenburg en de Heerlijkheden Nuth,
Rijckholt, en Wittem. In de 17 e eeuw nam de versnippering verder toe
door de Tachtigjarige Oorlog, tussen Spanje en de Republiek Der
Verenigde Nederlanden. De bevolking van Limburg moest voedsel en onderdak zorgen voor de soldaten die constant op Limburgs grondgebied
aanwezig waren. Na het einde van een veldslag of oorlog vergat de Vorst
vaak de laatste soldij te betalen.

Het waren huursoldaten overal uit Europa vandaar, die dan plunderend
rondzwierden in deze contreien. De bevolking in Zuid-Limburg heeft
zwaar geleden hieronder. In 1609 heeft de Spaanse regering de dorpen
van de Schepenbank Oirsbeek, ( Oirsbeek, Amstenrade, Bingelrade en
Merkelbeek ) en die van de Schepenbank van Brunssum, ( Brunssum,
Schinveld en Jabeek) verkocht aan Graaf Arnold III Huyn van Geleen.
Begin achttiende eeuw 1713 Vrede van Utrecht werd Zuid-Limburg opnieuw verdeeld tussen de grootmachten van Europa. De gebieden aan de
Oostkant van de Maas, aangeduid met de naam ” Landen van Overmaas
”, bleven voor het grootste gedeelte onder het gezag van de Republiek
Der Verenigde Nederlanden dus ” Staats ”. Maar het Noordoostelijk deel
van Zuid-Limburg met onder andere Schinnen, Nuth, Amstenrade, Sittard, en Brunssum werd Oostenrijks net als de Zuidelijke Nederlanden
( het huidige België ). Amstenrade- Sittard en Nuth hebben altijd onder
een ander gezag gevallen dan dat van Holland. Door het Verdrag van de
Vrede van Utrecht, kwam er eindelijk rust in Zuid-Limburg. Het laatste
vonnis dat de Schepenbank van Nuth heeft uitgesproken, betrof een geseling en verbanning. Op 12 december 1793 een koude wintermorgen.
Zodra de man tien roeden (stokslagen) had ondergaan. Gingen de toeschouwers huiswaarts, en niemand bekommerden zich om de half bewusteloze misdadiger. Toen alle weg was kwam zijn vrouw tevoorschijn, en
gaf haar man een fles jenever en een krentenbrood. Daarna vlucht hij
naar Staats Valkenburg. Waar hij echter ook in handen van justitie viel en
wegens moord op de Lommelen berg werd opgehangen. Enkele weken
later verschenen de Fransen in Limburg die het Schepen- richt ophieven
overal in heel Nederland. De oude rechten en privileges werden afgeschaft. De Rijks Heerlijkheden, Kapittel- goederen, Oosten –rijkse, Luikse, Gulikse en Staatse gebieden werden samengevoegd tot een Departement ” Nedermaas ” en ingelijfd bij Frankrijk. Het Graafschap Amstenrade
-Geleen bestond niet meer!! Na de Franse tijd van 1792 tot 1814 werd
Limburg samen met België door het Verdrag in Wenen 1815 aan het
nieuwe Koninkrijk der Nederlanden toegevoegd. Maar de Belgen vonden
het maar niks en ook onder de Limburgers was veel ontevredenheid.
Toen in 1830 de Belgische opstand begon sloten de Limburgers zich voor
het grootste deel daarbij aan. In 1839 eindigde de opstand, maar Limburg bleef bij ”Holland ”.

De Limburgse bevolking was troosteloos en onder de bezielende leiding
van Graaf Jean Baptiste de Marchant et ď Ansembourg van kasteel
Amstenrade werden het protest acties gevoerd. Limburg kreeg in 1840
geen stemrecht over de nieuwe Grondwet. De belastingen moesten wel in
Nederlandse guldens voldaan worden. Terwijl in het dagelijks leven de
Duitse thaler het normale betaal middel was. Op 3maart 1873 schrijft de
Gouverneur van Hertogdom Limburg aan de Minister van Justitie: Ware
het Hertogdom Limburg een gewest van België bestaat wegens topografische ligging, godsdienst, gewoonten een groot verlangen uit de geïsoleerde positie te geraken, waarin het zich nu bevindt, en een hereniging
met België zouden schier alle inboorlingen dan bijzonder de ingezetenen
van Maastricht aangenaam zijn.
Niets nieuws onder de zon zou je zeggen. Niet zo zeer uit wraakgevoelens, maar om politieke en economische redenen. Door uitbreiding van
het mijn gebied met de Duitse kolenmijnen zou Zuid-Limburg. In de
twintigste eeuw een grote economische pijler worden voor Nederland.
Op een dag plofte er een dikke envelop bij mij in de bus die de genealogie van mijn vaders familie bevatte. Een onbekende verre achterneef had
een en ander grondig uitgeplozen. De meisjes naam van mijn grootmoeder bleek een schatkelder te zijn van maar liefst 44 generaties diep. Via
familiale sluipwegen kwam ik tenslotte terecht bij,…. ( schrik niet Karel
de Grote geb. 742 )
Ik heb niet lang hoeven zoeken naar onze link. Want behalve dat het statisch gezien zo is dat Karel de Grote tot een van de voorouders van het
overgrote deel van de Europeanen gerekend kan worden is die kans voor
ons wel extra groot. Mijn voorouders en Karel de Grote waren buren van
elkaar. Amstenrade-Sittard lag in het jachtgebied van Karel de Grote.
Mijn voorvaderen hebben zijn paarden gezadeld aan de drijfjacht meegedaan. En de jachtbuit afgeleverd bij de keuken aan de Keizerlijke burcht
in de buurt van Aken. Waar meiden handen wrijvend stonden te wachten
om het geschoten wild in ontvangst te nemen. Ter bereiding van een vorstelijke maaltijd. Als zijne Keizerlijke Hoogheid vervolgens, voldaan van
een copieus diner aan zijn gerief wilde komen- Hij stond bekend om zijn
onverzadigbare voortplantingsdrift- durf ik met een grenzende waarschijnlijkheid te stellen. Dat hij daartoe een aanwezige dame uit Hof of
keuken ook met de naam Horstenbach, met overgave tot de zijne heeft
gemaakt. De keizer was groot van postuur en daden, vandaar zijn
naam!! Hij had vijf vrouwen en zeven minnaressen bij wie hij negentien
kinderen verwekte onder wie acht als zeer mooi omschreven dochters.

Na Karel de Grote en zijn opvolgers is tussen 1000 en 1300 het Heuvelland in Zuid-Limburg ontgonnen en zijn het landschap en de huidige dorpen en steden ontstaan. Amstenrade wordt voor het eerst genoemd in
een akte uit 1274 in verband met de benoeming van een priester voor de
kapel van Amstenrade. In 1319 ging Amstenrade behoren tot het Land
van Valkenburg. In de 80 jarige Oorlog (1568-1648) is kasteel Amstenrade het gebied van de Bisschop van Luik en daarna geplunderd door de
troepen van Willem van Oranje.
Resume: De Limburgse Heuvels zijn ontstaan doordat het omhoog komende Ardennen-Eifel- Massief aan het einde van de ijstijden ZuidLimburg omhoog heeft getild. Rivieren en beken sneden dalen in deze
oude vlakte. De resten daarvan zijn de plateaus. De bekende klimmetjes
als Cauberg en Keutenberg liggen op de randen van de zuidelijke plateaus. Het plateau Noord wordt aan de Zuid- en Westzijde begrensd door
het Geleenbeekdal en aan de Noordzijde door de Rode beek. Op dit plateau liggen bijvoorbeeld Puth, Douvergenhout en Doenrade. Je bereikt
het plateau vanuit het Noorden via de meer bekende Wintrakerberg, in
het Westen via de Putherberg en in het Zuiden via Heiberg. Ik heb deze
klimmetjes regelmatig bedwongen. De steilste en langste klim naar het
plateau is die van Sweikhuizen. Jaren geleden werd er de Klauterkoers
voor profs gehouden, Michael Bogaard heeft deze klimwedstrijd in het
begin van zijn profcarrière wel eens gewonnen. Een keer is de Amstel
Gold Race over de Heiberg geleid in 1970 met een stijging percentage
van 13% vond organisatie dat het geen klim was? Limburg bekendste de
Cauberg heeft twee stukken van 12%. De meest verschrikkelijk is de
Keutenberg met stukken van 16% en 17%.

In zijn omstreeks 1180 geschreven Sint-Servaaslegende zegt de
oudste met name bekende Nederlandse dichter Hendrik van
Veldeke over de stad Maastricht het volgende: ” (… ) en de stad
is wel gelegen en met schepen goed te bereiken, in vis en wild
munt zij uit, en op de vruchtbare akkers groeit het beste koren
ter aarde.” Limburg” is rijk aan schoonheid op ieder gebied, zij
gelden als levensblij en sportlustig, zij zijn bekende feestvierders, en bij hen proef je nog iets van het ”rijke roomse leven ”.

Le Loup.

Niks!!
In mijn vorige ” Verzetje ”, waren een aantal artikelen. Die een hoeveelheid van reacties opleverde. Nu weet ik uit reacties dat mijn stukjes in
het ”Verzetje ” wel degelijk gelezen wordt, en ga ik er gewoon vanuit
dat u vindt dat uw columnist zelf maar zijn onderwerpen moet verzinnen.
En gelijk hebt u.
Op 26 december tweede kerstdag morgens stond voor een aantal senioren fietsers, die hun race fiets niet tot maart hebben opgeborgen! Een
door Wim Vossenberg ”KRIBKESROUTE 2016 ” gepland,… Liemt in
LICHT… van pakweg 45km, met een koffiepauze in De Durpsherberg te
Liempde. Maar de weergoden strooide met te veel regen op die tweede
kerstdag. Gelukkig was het op woensdag middag 28 december zo’n mooie
dag, dat Wim Vossenberg de kans greep om Ton v Dijk- Piet Kreeft- Leo
Engelen- Tiny Verbakel-John Zijlmans en Rieky v.d. Heijden de vervallen
rit te fietsen. Deze route leiden ons langs een ongekend aantal kerststallen in Rooi- Boskant- Vleut- en Liempde, een ware winterbelevenis!!
Tijdens deze mooie Kribkesroute, bungelde ik achteraan in de grote
groep. En onderhield ik mij met John Zijlmans over alles en niks! Toch
merkte John op dat hij het jammer vindt dat een tweetal senioren zijn
gestopt met activiteiten voor het clubblad. Maar Harrie als ik je verhalen
leest, lijkt het of het je niks kost?
Dit verhaal gaat dus over niks. Maar wat is niks? Ten eerste heb je het
werkwoord niksen. Een gangbare Limburgse/Vlaamse uitdrukking is: Oh,
’t is niks, als ze willen zeggen: ‘Graag gedaan. ’ Dus niks is van alle
markten thuis. Zelfs in het verre buitenland.
Daarnaast kun je, als iemand vraagt wat je aan het doen bent, gerust
antwoorden: Oh, niks. En dat ” niks ” omvat dan ineens alles wat je aan
het doen of denken was. Mannen kunnen blijkbaar vaak niks aan het
doen zijn als de vrouw vraagt wat ze aan het doen zijn. Niks, noppes, nada, niente. Ten eerste allitereert deze zin mooi. Een alliteratie is een zin
waarvan de woorden met dezelfde letter beginnen, zoals ” Liesje leerde
Lotje lopen langs de lange lindelaan ”. Maar verder zegt die zin ook veel
over het belang dat we aan niks hechten. Er bestaan verschillende woorden en gradaties om duidelijk te maken dat iets niks is.

De provincie Groningen had een tijd lang de slogan ” Er gaat niks boven
Groningen ”. Nog afgezien van de vele miljoen liters water en de Scandinavische landen die vanuit het Zuiden bezien boven Groningen liggen,
vind ik dat die Groningers eerst maar eens een kijkje moeten komen nemen in het mooie Zijtaart voordat ze met degelijke niets zeggende prietpraat afkomen. In de Zuid-Duitse mythologie, bestaat een Nix. Dat is een
watermonster dat over de maagden van de streek waakt. Degenen die
niet kuis zijn geweest worden mee de diepte in gezogen. De kuise Beierse maagden hoeven daarentegen niets te vrezen. Niet slecht voor een
monster dat Nix wordt genoemd.
Dit was een verhaal van ruim vierhonderd woorden over niks. Noem dat
maar niets. Ik vind het niet slecht voor zo’n onbeduidend woordje. En
zeg nu zelf, een verhaal over niks is in ieder geval nog altijd beter dan
een verhaal van niks.
Le Loup

Mijn leven.
‘ k Was op de race fiets ’n onbehouwen bink, ik schopte keet, binnen het
peloton, maar sloeg ook kwink en gooide roet in ’t eten.
Ik trapte lol en bakte poets, deed alles wild en onverhoeds, heb vaak in
het zand gebeten.
k Zond renners tot hun groot verdriet, vaak met een kluitje in het riet en
nam dan fluks de kuiten.
M’n pa‘s geduld raakte vaak op, ik zette alles op z’n kop en alle bloemkes
buiten.
Ik fietste, zo ik het nou bekijk, in zeven sloten tegelijk, zat vol kwajongensstreken.
Voortdurend viel ik me een bult, waar ik fietste met tegenstanders was er
tumult, ik wist straffen te breken.
Nooit deed ik halma, schaak of dam, die spelletjes waren mij te tam, ik
haatte ganzenborden.
Ondanks dat ’t nog wat vierkant oogt, ben ‘k nog aardig opgedroogd en
haast normaal geworden.
Le Loup

Wie gaat met me terug naar de vijftiger
jaren?
De tijden van Ot en van Sien. Om
zilverpapier voor de zwartjes te sparen.
De baby’s vervoerde men met ooievaren. De pil die was nog clandestien.
De jaren vijftig, lijken nu ’n grijs
verleden. De jaren vijftig zijn geschiedenis voortaan.
Maar zelfs al gaat de tijd gestaag
met reuzenschreden. We blijven telkens bij die goede jaren staan.
Het was niet zo slecht in de vijftiger jaren. ’n Leraar die werd niet gepest.
Er viel op de school niks te mitsen of maren. Geen mens wist wat keyboard of drugdealers waren.
Er raakte haast niemand gestrest.
Er was weinig mis met de vijftiger jaren. Er werden geen tassen geroofd.
’n Enk’ling maar zat televisie te staren. Veel mensen vertoefden rondom
de altaren. Want er werd nog volop geloofd.
O was het maar als in de vijftiger jaren. Er hoefde geen slot op de fiets.
Geen een liep met groene of purperen haren.
We zagen geen nichten en geen vriendenparen. Van files ook, nauwelijks
of niets.
Le Loup

Ontstaan en weetjes over Zijtaart.
Zijtaart is waarschijnlijk afgeleid van Zittart vrij vertaald (openplek aan
rand van bos)
In 1356 komt de naam Seitert voor het eerst in de archieven voor als een
kleine agrarische nederzetting (ongeveer waar nu de Leinserondweg is).
Aan de Leinserondweg op nr 10 staat de leegstaande boerderij van de
overleden bewoner Th v
Rijbroek, en is de nog enige enigszins originele boerderij van het oude
Zijtaart.
De naam van het gehucht Zondveld vinden we al enkele jaren eerder in
de boeken. In 1311 treffen we die naam aan in de archieven van Hertog
Jan II van Brabant, hij verkocht de heerlijkheid Jekschot aan Willem de
Cruudener, inclusief het slotje Leijenburg, ( boerderij aan de Jekschotstraat 11). Dat is de boerderij waar Bert van Bakel woonde tot ca.
1980.
Sondervelt, zoals het toentertijd heette is waarschijnlijk afgeleid van afgezonderd of omheind gebied, Buurtschap de Biezen betekent laag en
nat met biezen begroeiing. Dorenhoek waarschijnlijk begroeid met veel
doornstruiken
Eerste Grondontginning in Zondveld vanaf 1311
Latere ontginningen kwamen tot stand in het gebied vanaf ongeveer de
Leest, tot aan het Rijbroek dat is bij de Klaverhoeve, (Boerderij in de
bocht van de Rijbroekstr /pastoor Clercxstr) vanaf daar tot aan Zondveld was het toen nog lage moerasgrond. Het in cultuur brengen van
landbouwgronden lag in een zeer laag tempo toentertijd en was ongeveer 1 bunder per 10 jaar.
Zijtaart heeft zijn ontstaan als dorp te danken aan de Maas. Dat zit zo:
Vanaf het industriebekken bij Luik werden tot in 1824 producten en goederen met schepen via de Maas van en naar de haven van Rotterdam en
Luik vervoerd.
De Maas is een regenrivier, bij langdurige droogte viel de Maas gedeeltelijk droog en was scheepvaart via de Maas naar Luik vanaf ongeveer Lith
niet mogelijk. (Stuwen in de Maas waren er nog niet)
Toen Willem I in 1813 na de Franse overheersing in Scheveningen aan
land kwam en als eerste koning van de Verenigde Nederlanden werd gekroond (België en Nederland), was een van zijn eerste daden het aanleggen van de Zuid-Willemsvaart zodat scheepvaart vanuit Luik via Den
Bosch naar de Maas en vandaar naar Rotterdam en retour continu mogelijk was. Door de aanleg van de Zuid Willemsvaart werd Zijtaart afgesloten van Veghel.

Dáár begint ook de geschiedenis
van Zijtaart als dorp.
Op de hogere vruchtbare gronden
aan de westkant van de Aa stonden enkele boerderijen.
Onder meer Groot en klein Zijtaart. Dat was aan de huidige
Leinserondweg, gelegen aan de
Hofstad, Hossend of ook wel Hostie genoemd, wat hoger gelegen
vruchtbare grond met daaromheen o.a.de genoemde boerderijen.
Voor geloofsbelijdenis en levensonderhoud was de overwegend boeren
bevolking van de 4 gehuchten van Veghel via de Valstraat verbonden
met de kom van Veghel. Die 4 gehuchten waren: Zijtaart, Dorenhoek,
de Biezen en Zondvelt
Door de aanleg van de Zuid-Willemsvaart in 1824 werd het verlangen in
Zijtaart om een eigen kerk te hebben versterkt. Pas na de onrust door
de afscheiding van België, in 1837/1839 en de aanstelling van Mgr Zwijsen als Bisschop van het nieuwe bisdom Noord Brabant gezeteld in Den
Bosch, wakkerde in Zijtaart de wens op om zich af te scheiden van de
Moederkerk in Veghel.
In 1856 zijn de bewoners van Zijtaart daadwerkelijk in actie gekomen
om een eigen kerk te bouwen, de eerste ijveraars waren: Gerardus van
Weert (boer) en Peter van Dam (hoofdonderwijzer).
Zij kwamen in aanraking met oud-minister van justitie Jan Baptist van
Son die een hoog aanzien had bij Mgr Zwijsen en die tevens deskundige
brieven opstelde voor de aanvraag om in Zijtaart een kerk te bouwen.
Maar daarvoor moest men volgens bisschop Zwijsen naar Deken Van
Miert in Veghel.
Helaas voor Zijtaart. Deken van Miert verzette zich hevig tegen de afscheiding, maar van Weert en van Dam bleven voortdurend aandringen
om van Miert tot andere gedachten te brengen.
Elk gehucht had voor de oprichting van de parochie een brief ondertekend en een vertegenwoordiger afgevaardigd.
Jan Baptist van Son schreef ook nog een persoonlijke brief naar de Bisschop om de aanvraag nog extra kracht bij te zetten, “dat hielp”: in
1870 riep Mgr Zwijsen Deken van Miert voor een persoonlijk gesprek tot
zich, en niet zonder resultaat.
Kort daarna werd dan eindelijk een commissie benoemd tot het oprichten van een parochie. Tegelijk met de parochie werd ook een kerkbestuur ingesteld. Ieder gehucht leverde een afgevaardigde. Over de
plaats van de te bouwen kerk konden de vier kerkmeesters het maar
niet eens worden.

De Bisschop besliste dat de kerk op ongeveer de plaats moest staan
waar de 4 gehuchten het dichtst bij elkaar komen, dat was het dichtst
bij Zijtaart en lag tussen de Klaverhoeve, past Clercxstr 58
(bouwjaar1850) en het huis aan de huidige Pater Vervoortstraat 3, de
school ( 1809) .
Omdat de kerk het dichtst bij het gehucht Zijtaart lag, kreeg het dorp
uiteindelijk die naam.
Al op 5 juli 1871 werd de eerste steen gelegd en op 30 maart 1872 was
de kerk klaar.
De toren en de pastorie
werden een jaar later
gebouwd.
De tweede jongens/
meisjes school in Zijtaart
kwam gereed in 1877
(later verenigingsgebouw).
Nu Dorpswinkel. Ook
werd in de ernaast gelegen lerarenwoning een
brandweerhuisje gebouwd met brandkarspuit en slangen. 22 Jaar later kwam er een aanvraag van de Zijtaartse gemeenschap om een meisjesschool te mogen
bouwen. De zusters van Liefdadigheid uit Veghel wilden graag in Zijtaart
een klooster bouwen dienende tot opname en verpleging van oude zusters en gebrekkige mensen met tevens daarin een meisjes- en bewaarschool. Het verzoek werd meteen goedgekeurd.
De Veghelse zustercongregatie had behoefte aan een tehuis voor het onderbrengen van de oudere zusters.
Zijtaart lag immers dichtbij het moederhuis in Veghel.
Schuin tegenover de kerk kocht men aan de steenweg een stuk grond
van 1 ha.
De prijs was erg hoog, maar er was geen andere grond beschikbaar; alle
andere gronden waren van bierbrouwer Smits uit Veghel en die verkocht
niets.
Al in 1900 is men begonnen met het bouwen van het klooster. Voor de
bouw van het klooster hielpen de inwoners van Zijtaart mee. Er werden
4500 karren met geel zand aangevoerd vanuit het Broek in Veghel.
Op 31 december 1901 werd de eerste steen gelegd door pastoor Sars,
hij was de grote initiatiefnemer. Het klooster kreeg de naam huize Cecilia, genoemd naar de andere initiatiefneemster, moeder overste Cecilia.

In 1891 werd de weg vanaf de Zuid-Willemsvaart tot voorbij Zondveld
over een lengte van 3.5 km verhard met keien. Aannemer was de firma
van Lee uit Veghel, voor 2695 gulden waren zij de laagste inschrijver. De
weg werd in 1961 tot aan Mariahout geasfalteerd, en jawel: door Van
Lee.
Een markante bewoner van Zijtaart aan de Meester van de Venstraat 8
(de oude school).
Januske Rovers. Januske was de “oliemagnaat” van Zijtaart. Hij verkocht bronolie voor lampen, kachels en Oliekooktoestellen, die werden in
die tijd veel gebruikt. Elektriciteit werd pas na 1948 aangelegd in het
buitengebied van Zijtaart. ‘ In 1951 is het huis afgebrand door een ongelukje met een oliekooktoestel en herbouwd in de huidige vorm.
De bijnaam voor de bewoners van Zijtaart is “de reigers”. Dat zit zo:
Eerde heeft als bijnaam
De Eerdse Oivers. Wat stamt uit een jaloersheid:
Nol vd Wijst op de Goordonk in Eerde had langs zijn huis een bewoond
ooievaarsnest. Jaarlijks kwam de ooievaar daar terug. De pastoor had
een nieuw “oiversnest” geplaatst op een eilandje, rond een gegraven vijver bij de pastorie. Om de ooievaar te lokken had hij kikkers en lekkernijen opgehangen . Zo wilde hij de ooievaar op “zijn” nest lokken. Wonderwel lukte dat. Toen de ooievaar zijn nest had gekozen heeft boer vd
Wijst uit boosheid zijn knecht een rijksdaalder beloofd voor het neer
schieten van de ooievaar. Zo heeft Eerde de bijnaam De Eerdse Oivers
gekregen . Aan de beemden in Zijtaart (Valstraat) zaten veel reigers,
daarom wellicht als tegenhanger van de Oivers de Zijtaartse Reigers.
De Schans. Een veldnaam in Zijtaart. Die stamt wellicht aan een
verdedigingslinie uit de tachtigjarige oorlog (1568/1648) en ligt aan
de Doornhoek ter hoogte van het
huidige bosje aan een zandweg
naar de Bresser. Het Zuiden van
Nederland was overwegend katholiek, het Noorden protestants
(geloofsoorlog). De Spanjaarden
onder aanvoering van landvoogd
Alva hadden enkele steden bezet,
waaronder Den Bosch . Het staatse leger onder aanvoering van Prins
Hendrik bevrijdde den Bosch en verjaagden de Spanjaarden vervolgens
trokken zij verder zuidwaarts. De overwegend Katholieke boerenbevolking uit onze omgeving hebben het protestantse staatsleger destijds
opgewacht en hadden ter hoogte van de Bresser een schans aangelegd
om het leger op te wachten.

Honderden boeren uit Oost Brabant namen deel aan de verdediging. Het
staatse leger heeft de boeren echter verrast, via Krijtenburg Zondveld en
de Valstraat maakten zij een omtrekkende beweging en vielen de niets
vermoedende boeren in de rug aan, gevolg meer dan honderd doden,
en wordt “het Bloedbad van Veghel” genoemd .
Van een dorp kun je pas spreken als een huizen groep iets gemeenschappelijks heeft, het is dan geen gehucht meer maar een dorp. Vanaf
1810 is in Zijtaart onderwijs gegeven aan huis, en dus het eerste begin
van een dorp. Onderwijzer was Lambertus van Dam, hij gaf les aan
huis en woonde aan de huidige Pater Vervoortstraat 3 (het witte huis),
samen een huis vormend met Meester van de Venstraat 8, hij gaf les
aan jongens. Meisjes onderwijs was er toentertijd nog niet, men vond
dat overbodig omdat lezen en schrijven in het huishouden niet echt nodig was.
De gemeente Veghel gaf destijds weinig geld uit aan onderwijs, getuige
een brief uit 1813. Meester timmerman Jan Vervoort uit st Oedenrode
schreef in een brief van het arrondissement Eindhoven, gericht aan de
burgemeester van Veghel, het verzoek om maatregelen te nemen tot
uitbetaling van 206 gulden aan Jan Vervoort voor de bouw van een
school in 1809/1810 in het gehucht Zijtaart.
Wim Vissers.

12 maart 2017.
De eerste dag van het fietsseizoen 2017. Wat een opkomst! Maar wat wil
je nog meer met zulk mooi weer.

Zijtaart kleurt om 9.00 uur blauw-oranje.

