Kerstboomverbranding op zaterdag 7 januari
Plaats: ter hoogte van Ruitersport Zijtaart aan de Leinserondweg
Je kunt je kerstboom inleveren van 14.30 tot 16.00 uur. Voor de ouders en kinderen is er
koffie/thee en warme chocomel met iets lekkers. Voor elke boom ontvang je een lotje,
waarmee je kans maakt op leuke prijzen!
De prijsuitreiking is om 18.00 uur, in de kantine bij de rijhal. De brandweer is uitgenodigd
om 18.15 uur om ons te ondersteunen bij het aanstoken van de brandstapel. Als je deze
avond een sirene hoort, maak je dan niet ongerust. Iedereen kan een kijkje nemen in de
brandweerauto en misschien weet je het knopje van de sirene wel te vinden.
Dus jongens en meisjes, doe je best en lever je kerstbomen in!!!
“Kerstboomverbranding” van evenementengroep Zijtaart!

Buurtkeezen: vrijdagavond 20:00 uur in Het Klooster.
Komende vrijdagavond is de eerste vrijdag van de maand: dus ’s avonds is er het gezellige
buurtkeezen!
Tevens een mooie gelegenheid om iedereen een gelukkig, gezond en vredevol nieuwjaar te
wensen. Dat doen we in sfeervol versierde zalen van Het Klooster waar de 4e speelavond
zal plaatsvinden. Wij hopen alle teams te mogen verwelkomen want men weet: bij
verhindering kan en mag voor een vervanger gezorgd worden. Dat is een van de sterke
punten van onze formule.
Ook de maandprijzen staan weer gereed, zodat de sportieve en open strijd weer kan
losbarsten.
Graag tot vrijdagavond!
Zes! Van EGZ Evenementen Groep Zijtaart.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 8 januari Eucharistieviering 10.30 uur Pater Holterman (Gem.koor)
Wij gedenken: Jaargetijde Cisca Coppens- van Asseldonk: Cor Coppens

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

Onderonsje met José van Esch!
Het eerste Onderonsje van 2023 vindt plaats op
maandag 9 januari om 10.00 uur in het Dorpshuis. De
toegang is gratis voor iedereen!
José van Esch komt uitleggen wat een Mandala is en
hoe die gemaakt kan worden.

De trekkingsuitslag van de
Zijtaartse decemberactie 2022.
1e prijs Harm v.d. Ven
waardebon ZOV € 75,00
e
2 prijs Jose v.d. Oever
waardebon ZOV € 50,00
e
3 prijs Piet v.d. Akker
waardebon ZOV € 30,00
4e prijs Debby v.d. Braak waardebon ZOV € 20,00
waardebon ZOV € 10,00
5e prijs Anita v Uden
e
6 prijs Mieke v.d. Klok
slagroomtaart v.d. Rakt
e
7 prijs Rita Raaijmakers slagroomtaart v.d. Rakt
8e prijs Riek Janssen
slagroomtaart v.d. Rakt
De gewonnen waardebonnen
zijn af te halen bij Café-Zaal
Kleijngeld.
De gewonnen taarten zijn te
bestellen bij Bakkerij van de
Rakt.

De Mandala is een oersymbool dat geen begin en geen
einde kent. De mooie tekeningen en patronen vormen
een belangrijk element bij het uitvoeren van tradities,
meditaties en rituelen in onder andere het Boeddhisme
en het Hindoeïsme.
Mandala’s worden volgens een bepaald systeem
opgebouwd. De basis (buitenrand) is rond, ook wel de
‘circle of life’ genoemd. Je ziet dit terug in allerlei
aspecten van het leven: de aarde, de zon, de maan,
maar ook symbolisch, zoals je familie- en
vriendenkring.
Het maken van een Mandala is niet alleen rustgevend,
maar kan ook inzicht in jezelf of een situatie bieden.
Het is een creatief proces, waarin het onderbewustzijn
wordt aangesproken.

Kortom het belooft een interessante
lezing te worden!
Waar: Dorpshuis Zijtaart
Wanneer: Maandag 9 januari om 10.00 uur
Voor wie: Voor iedereen gratis
Georganiseerd door Actief50+ Zijtaart
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Dank voor alle deelname en de Zijtaartse Ondernemers
Vereniging wenst iedereen een succesvol 2023.

Oude foto’s gezocht van de ruitersport
Zijtaart.
Op de foto begin jaren
1960;
Rijvereniging Zijtaart
1 Jan van Asseldonk,
2 Harry van Berkel,
3 Ad Pennings,
4 Tiny van de Tillaart,
5 Jo van Zutphen,
6 Albert van Zutphen,
7 Piet van de Wetering,
8 Theo van Eert.
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Actief 50+ KBO Zijtaart
Agenda week 2 2023 (9 t/m 13 januari 2023)
• Maandagmorgen Gymmen 09.00u en Onderonsje (zie

elders in deze ZB)
• Maandagmiddag Regiobiljart thuis tegen Breugel
• Dinsdagmorgen repetitie koor
• Dinsdagmiddag EETPUNT, biljartcompetitie, kaarten,
•
•
•
•
•

Jeu de Boules
Woensdag Kienen, vrij biljarten
Woensdagavond Gymmen
Donderdagmorgen sportief wandelen
Donderdagmiddag kaarten, biljartcompetitie
Vrijdagmiddag 12.00u EETPUNT

Hebt je hulp nodig of gewoon een vraag, neem
gerust contact op met een van de bestuursleden of mail
naar info@kbo-zijtaart.nl
Voor meer informatie, neem een kijkje op onze
website: www.actief50zijtaart.nl

KBO
Uitslag kaartmiddag 22 dec.
Rikken:
1.Anneke v.d.Braak
2.Willy v.d.Berkmortel
Poedelprijs:
Marjo Vissers
Loterij:
Jo de Bie

91 pnt.
36 pnt.
- 25 pnt.

Uitslag kaartmiddag 27 dec.
Rikken:
1.Piet v.d.Hurk
2.Riek v.d.Tillaart
Poedelprijs:
Pieta v.Riel
Loterij:
Anneke v.d.Braak

120 pnt.
71 pnt.
-63 pnt.

Uitslag kaartmiddag 29 dec.
Rikken:
1.Marjo Vissers
2.Willy v.d.Berkmortel
3.Lenie Henst
Jokeren:
Tiny v.Kasteren
Poedelprijs:
Piet v.d.Hurk
Loterij:
Anneke v.d.Braak

141 pnt.
60 pnt.
41 pnt.
120 pnt.
- 28 pnt.

Zijtaartse Bridge Club 2001.
Uitslagen van 23 dec.
A-lijn:
1.Mari v.Berlo & Christ Verhoeven
2.Huub v.d.Heuvel & Pieter v.Kaathoven
3.Gerard Bekkers & Clasien Nolle
4.Mien v.Berkel & Mien Verhoeven
5.Ad & Nellie Vervoort
6.Toon v.Schaijk & Jan Rijkers
7.Ad & Riet Koevoets
8.Cees & Riet v.Hout
9.Harrie & Thea v.d.Hurk

56,25 %
55,00 %
53,47 %
50,83 %
50,00 %
49,17 %
49,17 %
48,33 %
35,83 %

B-lijn:
1.Adriaan v.d.Tillart & Jo Rijkers
2.Trudy Smulders & Jo de Wit
3.Lida v.Houtum & Jo Verhoeven
4.Harrie & Rina v.Berlo
5.Chris v.Helvoirt & Maria Rooijakkers
6.Jo v.Boxtel & Mien Vermeulen
7.Bert v.Helvoort & Theo Brands
8.Anny v.d.Berkmortel & Marietje v.d.Wijgert
Uitslagen van 30 dec.
A-lijn:
1.Gerard Bekkers & Hannie Habraken
2.Mari v.Berlo & Christ Verhoeven
3.Cees & Riet v.Hout
4.Toon & Marietje v.Schaijk
5.Mien v.Berkel & Mien Verhoeven
6.Harrie & Thea v.d.Hurk
7.Pieter v.Kaathoven & Jan Rijkers
8.Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen
B-lijn:
1.Harrie & Rina v.Berlo
2.Adriaan v.d.Tillart & Jo Rijkers
3.Lida v.Houtum & Jo Verhoeven
4.Jo v.Boxtel & Mien Vermeulen
Chris v.Helvoirt & Clasien Nolle
6. Trudy Smulders & Jo de Wit
7.Bert & Anneke v.Helvoort
8.Anny v.d.Berkmortel & Marietje v.d.Wijgert

58,33 %
57,64 %
56,25 %
50,00 %
49,31 %
47,22 %
43,75 %
37,50 %

63,89 %
61,81 %
49,31 %
48,61 %
46,53 %
45,14 %
43,06 %
41,67 %
58,75 %
58,70 %
53,89 %
51,81 %
51,81 %
44,20 %
41,30 %
40,58 %
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Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag wedstrijden onderlinge competitie
KBO Zijtaart week 52
Naam speler :
TMC GMC
Henri v.d. Linden
14 13
Wim vd Sanden
33 21
Ton de Rooij
18 13
Jan de Wit
24 20
Rien van Tiel
30 28
Ad vd Ven
31 39
Tonn Verbruggen
25 16
Jan van Boxmeer
17 8
Martien Verbruggen 64 32
Theo vd Laar
18 19
Annemieke v.d. Linden 12 9
Chris van Helvoirt
16 10
Frans van Leuken
42 29
Frans vd Broek
20 20
Adriaan vd Tillart
23 16
Wim Kremers
24 17
Theo van Asseldonk 26 25
Toon Verbruggen
73 54
Toon Cissen
57 73
Cor Kremers
15 12

Naam speler :
Thieu Dortmans
Toon v.d. Oever
Toon Nelissen
Albert van Dinter
Henri v.d. Linden

TMC GMC

8
33
37
9
14
Annemieke vd. Linden12
Frans vd Broek
20
Theo van Eert
35
Mari Jonkers
19
Willy vd Berkmortel 27
Cor Vissers
12
Tonnie van Uden 32
Piet vd Tillaart
29
Jan vd Oever
19
Martien van Eert
20
Ad vd Ven
31
Martien Verbruggen 64
Andre Schepers
44
Hans van Erp
60
Albert van Dinter 9

10
42
16
11
15
7
19
32
14
32
11
37
25
23
28
17
51
60
51
15
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Stef van Stiphout nieuwe trainer van
VOW 2
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Pizzicato met talentvolle gitaarkids.

Wij zijn blij dat we kunnen mededelen dat met ingang van
het nieuwe seizoen 2023-2024 Stef van Stiphout de nieuwe
trainer wordt van Heren 2. Hij neemt hierbij het stokje over
van Bart vd Hurk die de begeleiding de afgelopen jaren op
zich heeft genomen.
Stef is 24 jaar en woont in Zijtaart. Hij heeft jarenlang
gevoetbald in Heren 1 en het afgelopen jaar nog in Heren 5.
Stef zal de spelersgroep op donderdagen trainen en op
zondagen begeleiden tijdens de wedstrijden. Dit gaat hij
samendoen met Twan Gijsbers, Frank van Moorsel en Bart
vd Hurk en zal hierbij ook ondersteunt worden door Arno
Methorst. Hij hoopt veel te leren en de groep te kunnen
motiveren met zijn enthousiasme om te zorgen voor een
goede teamprestatie.
Wij zijn erg blij dat Stef de functie van trainer op zich gaat
nemen bij Heren 2. Het is mooi dat een echte VOW-er, die
vanwege blessureleed moet stoppen, op deze manier
betrokken blijft bij de vereniging. Wij wensen hem veel
succes!

In november startte Gitaarclub Pizzicato met een nieuwe
kindergroep. Maar liefst 12 meiden in de leeftijd van 6 tot
11 jaar meldden zich aan. De meiden uit Veghel, Erp,
Keldonk, Boekel en Zijtaart gaan elke les goed vooruit. Je
ziet ze vooruitgaan in hun gitaarspel, omdat ze steeds
sneller en makkelijker gaan spelen op hun gitaar. Ook
wordt daarbij gezongen.
Na 4 proeflessen gaan alle 12 gitaartalenten door bij
Pizzicato onder enthousiaste leiding van Dayenne Barten.
De groepslessen vinden plaats in het
dorpshuis in Zijtaart en zijn om de
week.
Komende maanden gaan de
beginnende gitaristen toe werken
naar hun eerste optreden.
Op de gitaar wordt er met de
linkerhand slagtechnieken of tokkels
geleerd en met de rechterhand
worden er grepen oftewel akkoorden
gepakt.
Zet 22 juni om 18.00 uur vast in u
agenda. De kids groep gaat die avond
hun eerste optreden geven in het
dorpshuis en met goed weer buiten.
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NIEUWJAAR
Schoorvoetend gaan we een nieuw jaar in.
Het is nog pril, een onbeschreven blad.
We wensen elkaar, dat het een goed jaar wordt.
De handen, die we elkaar geven,
lijken beloftes, die we elkaar doen.
"Een zalig, een gelukkig en gezond nieuwjaar”,
het zijn geen loze woorden, eerder toezeggingen,
dat we daaraan van harte willen meewerken.
Elke wens is als een voornemen
om op de bres te gaan staan
voor goedheid en geluk van velen.
We trekken het nieuwe jaar binnen,
maar niet met lege handen.
We zijn zelf niet een onbeschreven blad.
Het verleden dragen we met ons mee.
Onze ervaringen van lief en leed,
van vreugde en pijn: zij hebben ons gemaakt
tot wie we nu zijn.
Al die ervaringen komen ons van pas,
als we de weg naar elkaar willen gaan.
Met alles wat we hebben en zijn
beginnen we een nieuw levensjaar.
We mogen onszelf investeren
voor wederzijds geluk en vredevol samenzijn.
Een nieuw jaar: nieuwe mogelijkheden
om meer mens te worden aan en met elkaar.
Een nieuw jaar: een nieuwe uitdaging
om het beste van onszelf te geven.
Een nieuw jaar: een nieuwe uitnodiging
om er samen een zalig jaar van te maken.
Wim Holterman osfs

De bruiloft van mijn ex
Je ziet vaak veel jaloezie als een van de partners na een
scheiding weer opnieuw de liefde vindt. Soms valt dat mee,
maar dan blijkt het alsnog lastig te worden als mevrouw
opnieuw moeder wordt. Nu van een andere vader. Ook voor
de kinderen is dit ingewikkeld.
Piet Snot
In dit geval vond men het vanzelfsprekend
dat de ex-partner mee zou gaan naar de bruiloft, om aan de
kinderen te laten zien dat papa en mama het goed konden
vinden. En de nieuwe vriendin van papa was ook welkom.
Deze zag het echter niet zo zitten. Ze had al vaker
meegemaakt dat ze er voor Piet Snot bij zat als haar vriend
met zijn ex en zijn kinderen samen was. Zij wilde dus
thuisblijven. Hij vroeg mij om advies.
Verkeerd signaal
Mijn kinderen moeten niet het idee
krijgen dat hun moeder niet goed met de stiefmoeder
overweg kunnen, vond vader. Dat was ik roerend met hem
eens. En zo zou het er wel uitzien. De kinderen konden nu
goed met de nieuwe vriendin van papa overweg en hij vond
het belangrijk dat dit zo bleef. Maar wegblijven op de
bruiloft gaf een verkeerd signaal.
Zo’n hele dag Ik vroeg vader hoe hij zich meestal opstelde
als zijn vriendin erbij was tijdens de ontmoetingen met zijn
ex-partner en kinderen. Inderdaad bleek dat hij er niet aan
gedacht had, dat zij er dan maar wat bij hing. Nu was dat
vaak niet zo’n groot probleem, omdat het soms maar om
een kwartiertje ging. Maar nu zou het om een hele dag
gaan. Hij zag in dat dat toch wat anders was. Hij besefte
ook dat hij in het algemeen wat beter zijn best kon doen.
Aandacht helpt
Samen bedacht ik met hem wat
manieren om zijn vriendin bij het geheel te betrekken, of in
elk geval haar meer aandacht te geven. Hij zou ook met
haar bespreken wat zij de moeilijke momenten vond en daar
extra aandacht aan besteden.
Later sprak ik zijn vriendin: de bruiloft was goed gegaan.
Zij was meegegaan, maar merkte ook dat haar vriend meer
aandacht voor haar had bij overige ontmoetingen, die voor
haar niet zo vanzelfsprekend was. Het deed hun relatie
goed. En de kinderen vonden het ook prima.
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PRONKZITTINGCOMMISSIE PRESENTEERT

MET MEDEWERKING VAN:
- PRINS HANS IV EN DAIMY - ADJUDANT ROEL EN NICOLE
- RAAD VAN 11 EN BESTUUR - BOEMELAARS - DANSMARIEKES
- STAN & DE TRUBBELTRUTTEN - SLAGWERKGROEP - MEER AS 11
- BIG 5 - HÈHÈ - ZOT - JOEP DE WILT - ROB SCHEPERS

20 en 21 januari
AFVAART OM 19.30 UUR
INCHECKEN VANAF 18.30 UUR

Kaartverkoop 6 januari
Start 19.00 uur - Aansluiten in de rij vanaf 18.30 uur
p.p.
LET OP!!

Vanaf 7 januari zijn de
overige kaarten te koop bij
Autocentrum M. v.d. Heijden

NA 9 JANUARI WORDEN DE DAN NOG OVERGEBLEVEN KAARTEN
UITGEGEVEN AAN DE BUITENDORPSE CARNAVALSVERENIGINGEN DIE
KAARTEN HEBBEN GERESERVEERD. DE KAARTEN DIE DAARNA OVERBLIJVEN
ZIJN NOG TOT 20 JANUARI TE KOOP BIJ AUTOCENTRUM M. V.D. HEIJDEN
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Arno Methorst is volgend seizoen
de nieuwe hoofdtrainer van VOW
Arno Methorst volgt na dit seizoen Patrick Cissen op
als hoofdtrainer van VOW. De 56-jarige oefenmeester
komt uit Eindhoven en woont samen met zijn
kinderen. Eerder stond hij op het veld bij Rhode,
Nijnsel, Nooit Gedacht en ASV’33.
Methorst startte zijn trainerscarrière in 2000 bij de A1
van E.S.V., waar hij zelf ook jarenlang speler is
geweest. In 2005 was hij voor het eerst hoofdtrainer
bij Sparta’25, waarmee hij in drie jaar tijd van de
vierde klasse naar de tweede klasse wist te
promoveren. Daarna had hij onder andere Rhode,
Liessel, Spoordonkse Boys, Nijnsel, Nooit Gedacht en
ASV’33 onder zijn hoede. Met Liessel promoveerde
hij naar de vierde klasse en met Spoordonkse Boys
naar de derde klasse.
Zijn keuze ging naar VOW vanwege het dorpse
karakter en de jonge spelersgroep met veel potentie.
Het komende seizoen wil hij, samen met leider
Ronald van Eert, het team verder laten ontwikkelen
en individuele spelers beter maken, zodat er een basis
komt te liggen voor een verdere toekomst.

Wij zijn als bestuur erg blij en verheugd op de komst
van Arno en denken met hem een ambitieuze nieuwe
trainer gevonden te hebben, die zijn jarenlange
ervaring kan overbrengen op de spelersgroep. Wij
wensen Arno het allerbeste en veel succes bij VOW.

