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Zondag 5 januari a.s. wordt de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor de hele Zijtaartse
gemeenschap gehouden. Na afloop van de H. Mis is iedereen van harte welkom om elkaar
in “Het Dorpshuis”, onder het genot van een kopje koffie en een drankje, een Zalig en
Gelukkig Nieuwjaar toe te wensen. Ook mensen die niet naar de H. Mis gaan zijn van harte
welkom.
Traditioneel wordt deze bijeenkomst georganiseerd door het bestuur van de Parochie. Na
het samengaan van onze parochie met de andere parochies in de gemeente Veghel wordt de
nieuwjaarsreceptie voortgezet door ‘Werkgroep onder de Toren”, het voormalige
kerkbestuur, en Stichting Dorpshuis Zijtaart. Wij zien u graag op zondag 5 januari in het
Dorpshuis van 10:30 uur tot 12:00 uur.

Kopij voor nr. 15
inleveren uiterlijk
6 jan. voor 19.00u bij:
Bert Raaijmakers,
Reibroekstraat 5,
tel. (0413) 36 66 13,
fax (0413) 35 26 05,
Email: Dorpsnieuws@
ZijtaartsBelang.nl
Website:

Nieuwjaarsreceptie 2014

www.ZijtaartsBelang.nl

KERKBERICHTEN
Zondag: 5 januari 9.30 u. Pater van Delden (Samenzang)
Wij gedenken:
Overl.familie Rijkers-van Zutphen; Overl.oud. Munsters-de Visser; Harrie en Lenie MaasMunsters en Mien Munsters-van de Ven; Overl.oud. Piet en Tonnie van Heeswijk-van den
Acker; Overl. oud. Rooijakkers-van Lankvelt en overl.familieleden.

Mededeling:
Zondag 5 januari a.s. om 10.30 uur houden onze geloofsgemeenschap Zijtaart samen
met de Stichting Het Dorpshuis Zijtaart een Nieuwjaarsreceptie in Het Klooster.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om onder het genot van een kopje koffie en
drankje elkaar een Zalig en Gelukkig Nieuwjaar toe te wensen.

Belangrijke Telefoonnummers:
Kerkberichten C.v. Helvoirt
(0413) 36 58 61
Huisartsenpost:
Avond, nacht en het weekend 0900-8860
Centraal Alarm nummer
112
Politie/Brandweer/Ambulance spoed 1 1 2
Politie
direct
0900 8844
Danielle Michiels Wijkagent Eerde Zijtaart 0900 8844

Brandweer direct
Ambulance direct
Stadhuis Veghel
Gem. Veghel Storingsnummer
Basisschool "Edith Stein"
Tennispark Zijtaart
Dorpshuis Zijtaart
De Vonders (VOW)
Meldpunt Thuiszorg
Vivaan, Ouderenwerk
Aanzet maatschappelijk werk

(073) 612 31 23
(0412) 63 15 15
14 - 0413
14 - 0413
(0413) 36 51 68
(0413) 76 90 25
(0413) 36 66 79
(0413) 35 03 77
0900-8803
(0413) 36 73 09
(0413) 36 69 86
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BELANGETJES
Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons
brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid
om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip.
Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel.
(0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.
Bij Raaijmakers Drukwerk liggen nog steeds de volgende
gevonden voorwerpen, gaarne met spoed afhalen door hem
of haar die ze verloren heeft.
Een sleutelbos, er zit aan: een munt AH, 1 sleutel 232256
MCM, 1 hanger met jesus+kind, een hanger uit Egypte met
kalender, 1 sleutel silka, 1 sleutel schoenmakerij Ton, 1
sleutel MC flek, 1 hanger schildpad les Lagons
Een sleutel: ISEO made in italy
Een sleutel: Cas met blauw-wit koord
Een sleutel: ABUS met sneeuwschoen blauw.
Twee sleutels: aan ring: een SILICA Italy en een rode
sleutel Trelock

Zusters van Veghel
onderwerp van gesprek in Zijtaart
In het maandelijkse Onderonsje van Zijtaart is op maandag
6 januari van 10.00 tot 11.00 uur André Velthausz te gast.
Hij is onder andere stadsgids in Veghel en heeft zich
verdiept in de historie van de Zusters van Veghel. Over
deze congregatie zal hij ongetwijfeld veel interessante
verhalen vertellen. Veel inwoners van Zijtaart hebben nog
goede of minder goede herinneringen aan de zusters, omdat
ze bij hen op school hebben gezeten. De Zusters van
Veghel hebben in het oostelijk deel van Noord Brabant een
grote rol gespeeld in het onderwijs en de ziekenzorg. In
1901 stichtten zij ook in Zijtaart een klooster. In het begin
van de twintigste eeuw stichtten zij missieposten in
Indonesië en op de Filippijnen. Ook in Afrika hebben de
zusters Franciscanessen missieposten gevestigd. Voor de
bezoekers van ’t Onderonsje is er volop gelegenheid om
vragen te stellen en herinneringen op te halen. De toegang
is voor alle 55+-ers uit Zijtaart gratis, de consumpties
moeten zij wel zelf betalen.

Kerstboom verbranding 2014
zaterdag 11 januari 2014
Plaats: Ponyterrein de Leinsehoefslag
Inleveren van de kerstbomen kan vanaf 16.00 uur tot 17.30
uur op ponyterrein de Leinsehoefslag.
Per ingeleverde kerstboom krijg je wederom een lotje,
waarmee je kans maakt op leuke prijzen!
Prijsuitreiking is om 17.45 uur. Vanaf 17.30 uur staat de
warme chocolademelk klaar.
Om 18.00 uur wordt de stapel kerstbomen in brand
gestoken door de brandweer.
Dus jongens en meisjes doe je best en verzamel (maximaal
10) kerstbomen en breng deze naar het ponyterrein.

We hebben dit jaar voor iedereen die een
kerstboom of meerdere kerstbomen inlevert een
leuke attentie.

Darten BYTZ 2013
De jeugd van BYTZ heeft zich afgelopen vrijdagavond 27
december vermaakt met darten. Wat waren ze fanatiek!
Vooraf hebben ze instructies gekregen over de werkwijze,
waarna ze de competitie zijn aangegaan. Van de 18
deelnemers kan er maar 1 de winnaar zijn van deze avond
en dat was Thijs Hendriks. Thijs, van harte gefeliciteerd
met deze mooie prestatie!
Via deze weg willen we nogmaals de vrijwilligers van
Dartclub Kleijngeld Zijtaart hartelijk danken voor de
medewerking die zij verleend hebben. Mede hierdoor
hebben we een mooie avond voor de jeugd kunnen
verzorgen.
De volgende activiteit vindt plaats op vrijdag 24 januari.
We hebben dan een BYTZavond waarbij we de avond
doorbrengen in het hok in het Dorpshuis.
De organisatie van BYTZ.
(Werkgroep van de EGZ)
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KBO
KAARTEN
Uitslagen kaartmiddag op donderdag 19 dec. 2013:
Jokeren:
. Henk v.d.Linden
Rikken:
1. Jan v.Zutphen
90 pnt.
2. Wim v.Hoof
78 pnt.
3. Anny Vissers
78 pnt.
Poedelprijs: Tiny v.Zutphen
- 60 pnt.
Loterij:
Riek v.Sleuwen
BRIDGEN

Zie apart bestand.
BILJARTEN

Zie apart bestand.
KBO onderling 19 dec 2013
Jan Rijkers
17
Grard v.Eert
18
Grard v.Eert
18
Piet v.d.Hurk
37
Willy v.d.Berkmortel25
Gerard Oppers
13
Piet v.d.Hurk
37
Jan v.Uden
18
Jos Claassen
21
Wim v.d.Sanden
52
Jan de Wit
29

26
23
18
38
22
11
30
15
15
35
16

- Chris v.Helvoirt
- Wim v.d.Sanden
- Rien v.Tiel
- Gerard Oppers
- Tonnie v.Uden
- Willy Henst
- Jan v.d.Oever
- Cor Coppens
- Tonnie v.Uden
- Cor Coppens
- Cor v.Zutphen

Zijtaartse Bridge Club ZBC 17 dec 2013
Lijn A
1
Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
2
Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
(3)
Cor Mollen & Jo Verhoeven
(3)
Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
5Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
6
Henk v.d. Linden & Mien Vissers
7
Jan Rijkers & Toos v. Berlo
8
Bert Kanters & Diny Kanters
9
Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
10Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt

19
52
28
13
32
30
18
20
32
20
62

60,42
55,73
54,69
54,69
51,56
49,48
45,31
44,27
43,23
40,63

27
22
19
6
26
23
14
13
15
9
35
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Lijn B
1
Anneke Jans & Maria Pepers
2
Ad Koevoets & Jacqueline Brus
3 Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis
4
Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
124 pnt.
5
Joke Petit & Maria Rijken
6
Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
7 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
8
Mieke Toebast & Toos Vissers
9
Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
10
Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
11 Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
12 Clasien Nolle & Trudy Smulders
Bridgeclub KBO 20 dec 2013
Lijn A
1 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
2 Jan Langenhuijsen & Tonnie Kivits
3 Harrie Lucius & Henk v.d. Linden
4 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
5 Jos v.d. Goor & Bep v.d. Goor
6 Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
7 Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
8 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
9 Cees v. Hout & Riet v. Hout
(10) Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
(10) Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
12 Bert Kanters & Diny Kanters
13 Mien Verhoeven & Mien Vissers
14 Piet Thijssens & Riek Rijkers
15 Cor Mollen & Marietje Mollen
Lijn B
1 Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk
2 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
3 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
4 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
5 Toon v. Creij & Marcel v.d. Akker
(6) Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
(6) Piet v Schaijk & Adriaan v.d. Tillart
8 Martien v Cleef & Marietje v.d. Horst
9 Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
10 Mies v.d. Burgt & Jo v.d. Burgt
11 Frans Burg & Ton Sleenhof
12 Tonny Rijkers & Pieta Verbakel

70,83
60,42
53,33
49,58
49,17
48,33
47,08
46,67
46,25
45,42
43,75
39,17

59,38
57,99
57,64
53,75
53,47
53,33
52,08
50,69
50,42
46,67
46,67
45,14
43,06
42,01
38,19

61,67
58,75
55,00
53,33
51,67
50,42
50,42
49,17
47,50
45,42
39,58
37,08
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V.O.W.

WOENSDAG
8 januari 2014
KANTINE SPORTPARK
DE VONDERS ZIJTAART

HOOFDPRIJS € 250,00
en diverse andere leuke
(geld)prijzen
AANVANG 20.00 UUR

Eerste editie Sneeuwpop geslaagd!
Misschien voor velen alweer even geleden door de vele
kerstborrels en kerstdiners, maar bij ons nog vers in het
geheugen: De éérste editie van SneeuwPop!
Een nieuwe twist aan het altijd gezellige dorpsfeestje,
waarbij de muziekkeuze dit jaar in handen lag van DJ.imm,
in plaats van de alom bekende Top 10-invulstrookjes. Geen
lijst met 100 nummers, maar enkele apresski-knallers,
top40-hitjes, 90’s en andere dansplaatjes waarmee de
stemming goed in zat!

Voor wie een ‘groot’ glas teveel werd, kon overstappen
naar een kleiner formaat. Geheel in thema was er dit jaar
namelijk een borrelbar, waar men opgewarmd kon worden
met verschillende borrels inclusief sneeuwballetje. Ook wel
het Sneeuwbal-effect: 'Hoe meer je er neemt..'
En zo was het tot laat gezellig in Café-Zaal Kleijngeld..
We willen hierbij iedereen bedanken die deze eerste
editie van SneeuwPop mee heeft ingeluid en graag zien
wij jullie weer terug op 20 december 2014 voor een
nieuwe editie!
Groetjes,
Jong Nederland Zijtaart
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SPORTUITSLAGEN
Onlangs heeft de ledenvergadering van DDB ingestemd
met de eerste 15 kandidaten op de kieslijst voor de
gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. Mijn naam
zullen jullie daar niet bij aantreffen omdat na 16 jaar ik heb
besloten dat het mooi geweest is en tijd wordt voor nieuw
bloed. Op voorhand wil ik iedereen bedanken die mij het
vertrouwen en de steun heeft gegeven de afgelopen jaren.
Samen met jullie hebben we van Zijtaart kunnen maken wat
het nu is, een rijk verenigingsleven met goede
accommodaties, een prachtig klooster met school en een
geheel nieuwe wijk Rudenbroek. Zaken die zonder meer
noodzakelijk zijn om de leefbaarheid van ons dorp te
blijven garanderen. Iets wat we samen hebben gedaan en
waar ik met plezier aan heb meegewerkt. Gelukkig hebben
we ook een prima opvolger bereid gevonden om namens
DDB zitting te nemen in de raad, mits jullie haar steunen en
kiezen en blijft Zijtaart vertegenwoordigt in de raad. Marja
van der Heijden is geen onbekende binnen ons dorp, met
heel veel kennis over zorg wil zij zich voor ons gaan
inzetten. De komende jaren worden de gemeenten
geconfronteerd met drie grote decentralisaties. Delen van
de AWBZ (begeleiding) worden overgeheveld naar
gemeenten, evenals de jeugdzorg (vanuit de provincie) en
de uitvoering van de nieuwe wet werken naar vermogen
(WWnV). Allemaal zaken die met het terrein van de zorg
raakvlakken hebben en mooi dat we dan iemand hebben die
daar haar aandachtsveld van wil maken. Laten we in
Zijtaart haar spontaan gaan steunen! Mij zullen jullie ergens
onderaan de kieslijst gaan terugvinden als “lijstduwer”, met
de duidelijke intentie om niet meer terug te keren in de raad
van de Gemeente Veghel. Ik wens jullie een voorspoedig
maar bovenal gezond 2014 toe en de komende maanden
zullen jullie beslist nog van DDB gaan horen.
Groeten Cor van der Aa

LR. Sint Gregorius – Glenn van de Ven
wint M springen.
Bij Glenn en zijn paard Ziezo was het even rustig qua
wedstrijden. Afgelopen weekend is deze combinatie weer
gestart in Velddriel. Dat resulteerde in twee foutloze ritten
waarmee zij heel knap de eerste prijs behaalden. Met het
winnen van een fruitmand kreeg Ziezo ook een appeltje
voor de dorst.

DDB gaat verkiezingen in met
oud én nieuw talent
DDB gaat door met Jan van Burgsteden en Caroline van
den Elsen als haar boegbeelden.
De ledenvergadering stemde maandagavond in met de
voorgestelde kieslijst voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen. In Zalencentrum Van
Haandel werden de eerste vijftien kandidaten
gepresenteerd.
Het bestuur presenteerde met trots de nieuwe lijst. De partij
is erin geslaagd een lijst samen te stellen, met een
evenredige verdeling over de kernen en tegelijkertijd een
goede balans van ervaring en nieuw en jong talent. De
mannen en vrouwen hebben daarnaast met elkaar gemeen
dat ze het hart op de goede plaats hebben zitten voor
hoofdkern Veghel. Boegbeelden van de partij zijn en
blijven de huidige wethouders Jan van Burgsteden en
Caroline van den Elsen. Fractievoorzitter Cor van der Aa
heeft te kennen gegeven zijn functie neer te willen leggen.
DDB is blij met zijn steun als coach in de achterhoede.
“Onze kieslijst straalt kwaliteit, stabiliteit en continuïteit
van besturen uit. Vooral dat laatste is belangrijk gezien de
ontwikkelingen rondom een eventuele samenvoeging met
Schijndel en Sint-Oedenrode,” zegt voorzitter Eric Rath
over het nieuwe team.
De eerste vijftien plaatsen op de lijst worden ingevuld door:
ͳǤ ǡ
ʹǤǡ
͵Ǥǡ
ͶǤǡ
ͷǤ ǡ
Ǥ ǡ
Ǥ ǡ
ͺǤ  ǡ
ͻǤǡ
ͳͲǤ ǡ
ͳͳǤ  ǡ
ͳʹǤǡ
ͳ͵Ǥ  ǡ
ͳͶǤǡ
ͳͷǤ ǡ
Op maandag 13 januari houdt DDB de kick-off van de
campagne. Dan wordt tevens het partijprogramma
gepresenteerd.
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Afvalkalender 2014 digitaal
beschikbaar
Vanaf 1 januari is de digitale afvalkalender 2014 op de
website van de gemeente Veghel te vinden. De kalender
laat zien wanneer en wat wordt ingezameld. U kunt het
inzamelschema voor uw wijk downloaden en uitprinten of
opslaan op uw eigen computer.
De kalender voor 2014 is te vinden op de website van
gemeente Veghel www.veghel.nl. onder ‘Afval en
Containers’ staat vanaf 1 januari de link ‘Afvalkalender’ en
wordt u direct doorverwezen.
De afvalkalender bestaat alleen nog in digitale vorm. Dit
bespaart papier en is duurzaam en beter voor het milieu.
Heeft u naar aanleiding van deze digitale afvalkalender
vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met het
klantcontactcentrum van de gemeente Veghel via
telefoonnummer 14 0413.

Nieuwjaarsconcert met Sonic Blast
Bigband en pianist Gé Bijvoet

HAANTJES KAARTEN
DINSDAG
7 januari
2014

KANTINE SPORTPARK
DE VONDERS ZIJTAART

AANVANG 20.30 UUR

Het is inmiddels een traditie. In januari zorgt Stichting
Jazz Veghel in navolging van de Foodtown Jazzband voor
een stevige en swingende ‘kick-off’ van het nieuwe jaar.
Deze keer in samenwerking met Kunstgroep de
Compagnie. Op zondag 12 januari kan iedereen in de
nieuwe Podiumzaal op CHV Noordkade komen genieten
van een optreden door de vermaarde Sonic Blast Bigband
en de onvolprezen jazzpianist Gé Bijvoet. De muzikale
ontvangst wordt verzorgd door het Streetparade Orkest.
Het concert begint om 15.00 uur, de zaal is open om
14.00 uur en de toegang is gratis! Kijk voor meer
informatie op www.kunstgroepdecompagnie.nl

Een zelfgemaakt sieraad? MIK geeft
enkeldaagse workshop
Een mooi vormgegeven sieraad maken binnen één dag?
MIK maakt het, samen met kunstenares Irene Rhemrev,
mogelijk! Binnen één dag maken deelnemers van de
workshop kennis met de basisbeginselen van het
edelsmeden. Basistechnieken als zagen, vijlen, drijven,
afwerken en polijsten komen voorbij. Een technische
vooropleiding is niet nodig, maar met veel lef, fantasie en
handigheid creëren de deelnemers in een uitstekend
geoutilleerd atelier hun eindproduct: een mooi sieraad waar
je veel plezier van zult hebben.
25 januari van 10.00 – 16.00 uur
79 euro, inclusief lunch, exclusief materiaalkosten
MIK Pieter Brueghel, Noordkade, NCB-laan 52G – 0413365675.
info@pieterbrueghel.nl
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met een serie van 6 en in de daarop volgende beurt trok Jo
de partij naar zich toe door zijn elfde carambole te maken.
Jo werd daarmee de terechte kampioen, die over een
bijzonder sterke eindspurt leek te beschikken in 3 van de 4
beslissende finale sets.
Organiserende biljartvereniging "Krijt Op Tijd" kan
terugzien op een geslaagd kampioenschap.

Jo Janssen heeft sterke eindsprint.
Op vrijdag 20 december werden in "De Stapperij" de
finalewedstrijden gespeeld voor het Veghels
Kampioenschap Driebanden 2013. Op 11 december startten
62 deelnemers aan dit kampioenschap en op deze avond
werden de laatste 4 de beslissende partijen gespeeld.
De kampioenen van de diverse klassen maakten in
onderlinge duels uit wie uiteindelijk de sterkste zou zijn. De
slotpartijen werden gespeeld over 2 sets en het percentage
zou uiteindelijk de beslissing moeten brengen.
De kampioen B-klasse Theo van Os (15 caramboles)
speelde de halve finale tegen de D-klasse kampioen Ronald
Liesker (9 caramboles). De 1e set werd door Theo met 15-6
gewonnen in 17 beurten. De 2e set was voor Ronald
Liesker, die met 9-11 wist te winnen. Het
percentageverschil was slechts 3,33%, maar Theo mocht
door naar de finale.
Op de andere tafel speelde de A-klasse kampioen Murat
Kosar (18 caramboles) tegen C-klasse kampioen Jo Janssen
(11 caramboles). In beide sets wist Jo Janssen, uit geslagen
positie, alsnog de overwinning binnen te halen. In de 1e set
van 17-6 naar 17-11 en in de 2e van 7-16 naar 11-16.
De finalestrijd tussen Theo van Os en Jo Janssen bleef tot
het eind een spannende aangelegenheid. De 1e set werd met
10-15 door Theo gewonnen. De 2e set leek ook naar Theo
te gaan, in de 20e beurt was het 10-4 in zijn voordeel. In de
21e beurt werd een serie van 2 door Jo Janssen beantwoord

I

Het nut van erkenning in conflictsituaties
Conflicten zijn vervelend. En ouderen onder deze lezers
kennen de uitdrukking: waar twee vechten hebben twee
schuld. Nou heb ik een hekel aan het woord schuld. Want
niemand is er bewust op uit om ruzie te maken, dus men is
ook niet schuldig aan ruzie. Maar vaak doet men allebei
wat, waardoor conflicten kunnen ontstaan.
Er zijn veel manieren om met conflicten om te gaan, en om
conflicten op te lossen. Maar deze keer ga ik het hebben
over erkenning. Mensen willen graag erkenning voor de
pijn die ze voelen, het verdriet wat ze hebben, de energie
die ze ergens in hebben gestoken. Als ik verdriet heb, is het
al fijn dat iemand mijn verdriet opmerkt en een hand op
mijn schouder legt.
Als mensen boos zijn, wordt er meestal niet bewust te
weinig erkenning gegeven. De ander zegt bv.: het is niet
mijn schuld, waarmee de suggestie ontstaat dat het de ander
zijn schuld is. Dat voelt als zout in de wonde. Conflicten
oplossen lukt op die manier niet. Het is verstandiger op
zoek te gaan naar datgene wat jij anders (beter) had kunnen
doen. Dan kun je aangeven dat je beiden fouten hebt
gemaakt, waardoor er ruimte ontstaat. Fouten maken is
immers menselijk. We hebben echter een blinde vlek als het
om onze eigen fouten gaat. Ik zie niet dat ik iets verkeerds
gezegd heb, dus: ik heb niks verkeerds gezegd. Je zou dan
beter kunnen vragen: ಯWil je me vertellen wat ik verkeerd
gezegd heb?ರ Maar
overtuigd als we zijn van
ons gelijk roepen we
direct: ik heb niks
verkeerds gezegd.
Impliciet leg je daarbij
de verantwoordelijkheid
bij de ander neer. Goed
ruzie maken is ook een
kunst!
Mw. N. Timmermansvan de Kamp
Interpunctie,
Smientdonk 2,
5467 CA Veghel
tel. 0621.59.24.35.
www.interpunctie.nl
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