Beste carnavalsvrienden,
Nu we bijna weten wie er het komende jaar over de Reigers gaan regeren is ook
pronkzittingcommissie van Carnavalsvereniging De Reigers weer druk met de
voorbereidingen voor de pronkzittingen van 2015. De eerste toezeggingen zijn al weer
binnen; hier en daar wordt al druk gerepeteerd.
Toch hebben we nog wel een plekje voor talentvolle artiesten die op onze pronkzittingen
willen optreden. Via deze weg nodigen we vooral mensen uit die hun debuut op het
pronkzittingpodium nog moeten maken. Ook nodigen we de artiesten uit die we al een paar
jaar niet meer gezien hebben en die weer nieuwe inspiratie hebben opgedaan.
Denk je als vriendengroep, familiegroep of solo een leuke act op het podium neer te
kunnen zetten, neem dan contact op met ons. Denk er daarbij aan dat je optreden ongeveer
10 minuten mag duren. (max. 15 minuten inclusief opbouwen en afbreken)
De pronkzittingcommissie wil zoveel mogelijk artiesten van eigen bodem laten optreden.
De pronkzittingen 2015 zijn op vrijdag 16 en zaterdag 17 januari.
Als je op een of meerdere van deze avonden op wilt treden, dan kun je contact opnemen
met Wiljan van Hoof (telnr. 353293)
Per e-mail is natuurlijk ook mogelijk: wiljan.vanhoof@ziggo.nl
Pronkzittingcommissie

Carnavalsvereniging De Reigers.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 9 november 9.30 u. Pastor Thomas van der Horst (Gem.Koor)
Wij gedenken:
Overl.oud. J.van Lankvelt-van der Linden, zoon Harrie en dochter Bertha; Overl.oud. van
Zutphen-van Asseldonk en overl.familie; Léon van Roessel (vanw.verjaardag); Overl.oud.
Henst-Vogels en overl.familieleden; Jans van Eert- Zomers en dochter Tonny
(vanw.verjaardag); Overl.oud. van Asseldonk-van Kessel; Doortje van Nunen- Brugmans.
Mededelingen: - Maandag 24 november 20.00 u. Parochievergadering in Het Klooster
in de ontmoetingszaal. Voor deze vergadering worden alle parochianen uitgenodigd.
Pastoraal werker Drs. Thomas van der Horst zal bij deze vergadering ook aanwezig zijn.
- Afgelopen zondag 2 november is Doortje van Nunen- Brugmans, na voorzien te zijn
van het H. Sacrament der Zieken, in de leeftijd van 93 jaar overleden. Voor haar is a.s.
donderdag 6 november om 19.00 uur de Avondwake en de plechtige Uitvaart vindt a.s.
vrijdag 7 november om 10.30 uur plaats, waarna zij hier op onze parochiebegraafplaats zal
worden begraven.
- De kerkdeurcollecte voor Wereldmissiemaand heeft €. 111,10
opgebracht. Hiervoor hartelijk dank. De MOV-groep

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

(073) 612 31 23
(0412) 63 15 15
14 - 0413
14 - 0413
(0413) 36 51 68
(0413) 76 90 25
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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.
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:
0413-300950.

Te Koop
2 Voordeurlantaarns van de Oude
Pastorie
Bieden tot 9 november 2014 via briefjes
in de bus
Opbrengst t.g.v Dienstenveiling

Zijtaartse
Jeugdnatuurvereniging:
avondwandeling
Vrijdagavond 7 november verzamelen
we bij het Klooster voor onze
avondwandeling. ಬs Avonds is er
natuurlijk ook van alles te zien en is het
extra spannend omdat het dan donker is.
Door de duisternis zie je alle dingen
anders en zie je dingen die je anders niet
ziet, vleermuizen of uilen maar ook
sterretjes (als je over een tak struikelt).
We nemen geen zaklampen mee en
zoeken de donkerste zandwegen op en je
zult toch veel zien als je ogen eenmaal
aan het donker gewend zijn.
Maar misschien is het wel volle maan en
hopelijk is het dan mooi weer om de
omgeving van Zijtaart eens in het donker
te kunnen bekijken.

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
Als je mee wilt, zorg dan dat je laarzen of goede stevige
dinsdagavond
schoenen aan hebt en dat je om 19.00 uur bij het Klooster
donderdagavond
bent. Tot dan!

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur
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Zijtaart door de paarse bril

KBO

Op 24 september hebben studenten van de Fontys Pabo in
Den Bosch Zijtaart bezocht. Zij hadden de opdracht om
Zijtaart in beeld te brengen en maakten kennis met mensen
uit Zijtaart die enthousiast verhalen vertelden over hun
dorp.
In deze rubriek leest u de komende 10 weken hun verslag.

AGENDA
Maandag 10 november 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 11 november 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 11 november 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 11 november 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 11 november 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 12 november JAARVERGADERING
Donderdag 13 november 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 13 november 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 13 november 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 13 november 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 14 november 13.30 uur: Bridgen

Kreatuur
ಯCreatieve workshops voor iedereen van 4 tot 104!ರ
Zijtaart is een kleine hechte gemeenschap waarin iedereen
elkaar kent. Elke jaar wordt er in Zijtaart de Grote Braderie
gehouden. Dit is een feest waarbij ondernemers en
hobbyisten hun spullen presenteren. Kreatuur doet hier
jaarlijks aan mee.
ಯEen creatief uurtje voor iedereen!ರ
Kreatuur is opgericht door Erna vd
Burgt en Maaike Klomp vanuit een
vriendschap en een gezamenlijk passie
voor creativiteit. Vanuit Kreatuur
worden diverse workshops gegeven
voor alle leeftijden, waarbij de
laagdrempeligheid en Brabantse
gezelligheid belangrijk zijn. In een
creatief uurtje mag alles, niets moet!
Of je nou een kinderfeestje wilt vieren, wilt genieten van je
laatste avond als vrijgezel of een workshop wil volgen, bij
Kreatuur kan het allemaal! Maar heb je nu zelf een leuk
idee, dan zijn er genoeg mogelijkheden. Van zeepkettingen
maken tot klompen pimpen. Het maakt niet uit waar je het
feestje wil vieren, het kan in Zijtaart, Veghel en op eigen
locatie. Kreatuur komt naar je toe!
Tijdens een
creatief uurtje
zie je kinderen
die heel
gesloten
binnenkomen
helemaal
opbloeien als ze
hun kunstwerk zien groeien en tot slot trots naar huis gaan.
Kortom: een creatief uur vol gezelligheid. Het gaat er niet
om een perfect ding te maken, maar vooral om plezier!
Desiree, Kim en Irene

KAARTEN
De uitslagen van maandag 3 november 2014:
Jokeren:
1. Mientje Raaijmakers
112 pnt.
Rikken:

Poedelprijs:

1. Karel Bekkers
2. Jan v.Asseldonk
3. Willy v.d.Berkmortel
Harrie v.Zutphen

Loterij:

Cisca Coppens

63 pnt.
58 pnt.
48 pnt.
- 45 pnt.

KBO 2014-2015 31 okt 2014
Lijn A
1
Cees v. Hout & Riet v. Hout
2
Toon v. Creij & Wim v. Os
3
Toos van Dijk & Theo van Dijk
4
Mien Verhoeven & Mien Vissers
5
Gerard Bekkers & Christien v. Helvoirt
6
Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
7
Ad Koevoets & Riet Koevoets
(8) Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk
(8) Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
10
Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
11
Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
12
Piet Thijssens & Riek Rijkers
(13) Bert Kanters & Diny Kanters
(13) Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
15
Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
16
Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
17
Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen

67,50
59,82
53,87
52,38
51,43
50,60
49,11
48,93
48,93
48,51
48,21
47,02
45,83
45,83
44,94
44,29
43,57
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Lijn B
1
Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
2
Tonny Rijkers & Marietje Wijgert
3
Harrie Lucius & Nelleke Stolk
4
Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
5
Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart
6
Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt
7
Harry v Boxmeer & Tonn Verbruggen
8
José van Kempen & Fien Rooijakkers
9
Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
10
Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
11
Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer
12
Martien v Cleef & Pieta Verbakel

61,25
58,75
56,25
50,42
49,17
48,33
47,92
47,50
47,08
46,67
44,17
42,50

VOW Jeugd zaterdag 8 nov 2014
A1
uit
Ollandia A1
14:30u
A2
thuis Erp A2 14:30u
C1
thuis Gemert C4
13:00u
D1
uit
Venhorst D1G 11:30u
D2
thuis Venhorst D2G 11:30u
E1
uit
Blauw Geel'38/JUMBO E3
9:15u
E2
thuis Boekel Sport E5
9:30u
F1
uit
Gemert F3
10:30u
F2
thuis S.V. Brandevoort F7 10:30u
F3
thuis Erp F6 10:30u
MB1 vrij
MB2 thuis Blauw Geel'38/JUMBO MB1 13:00u
MD1 thuis Festilent MD1 12:30u
MD2 uit
Avesteyn MD1 9:00u
ME1 thuis UDI'19/Beter Bed ME1 9:30u
Voor meer info zie de vernieuwde site: www.VOW.nl

VOW Veteranen 8 nov 2014
VOW Vet

Blauw Geel B

VOW Senioren 9nov 2014
14:30u
11:00u
11:00u
11:30u
10:00u
11:00u

VOW H1
ELI 3
VOW H3
VOW H4
Erp VR1
RKVV Keldonk VR1
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SPORTUITSLAGEN
VOW Veteranen 1 nov 2014
Handel
VOW vet
VOW Senioren 2nov 2014
VOW H1
DVG 1
VOW H2
Ollandia 2
Erp 5
VOW H3
Avanti'31 8
VOW H4
NLC'03 VR1
VOW VR1
WEC VR1
VOW VR2

4-1
3-4
1-2
2-3
6-0
1-0
4–1

Ponyclub de Reigertjes - Knap
gestreden op eerste selectiewedstrijd.

SPORTAGENDA

15:00u

5 nov. – 12 nov. 2014

FC Schadewijk 1
VOW H2
ELI 4
Schijndel/DE WIT 7
VOW VR1
VOW VR2

Afgelopen weekend vond de eerste kringwedstrijd plaats
voor de ponyruiters in Uden. Dit zijn de wedstrijden
waarbij ze goed moeten scoren om te mogen deelnemen aan
de Brabantse Kampioenschappen.
Lieke Blokx en Emma Boes reden beiden veel punten bij
elkaar en wisten zo in de top 3 te belanden. Lieke werd
zelfs eerste van de kring!
Anouk Blokx en Shirly van Dijk reden netjes een winstpunt
bij elkaar.
De eerste selectiepunten zijn binnen, zo is het begin weer
gemaakt!
De overige behaalde resultaten - 2 & 3 november te
Uden
Klasse DE L1
Pl.
Pnt.
Shirly van Dijk
Harley Davidson
9de 194
Anouk Blokx
Olanda
11de 192
Klasse ABC L2
Lieke Blokx

Tanja's Lizzy

2de

202

Klasse DE L2
Emma Boes

Silvano

3de

202
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Beste muzikanten van Zijtaart
Op 14 december organiseert fanfare Sint Cecilia weer het
solistenconcours.
Iedereen die in Zijtaart woont, over een eigen instrument
beschikt en minimaal een jaar muziekles heeft gehad kan
mee doen! Lijkt het je wat om voor een jury en groot
publiek op te treden?! Geef je dan nu op! Je optreden zal
deze dag plaats vinden in Dorpshuis Het Klooster. Je
ontvangt een juryrapport met daarin tips en complimenten,
ook krijg je een oorkonde van de fanfare en misschien win
je wel een beker.
Je kunt je opgeven door onderstaande gegevens te mailen
naar ankevanasseldonk@icloud.com of door deze
opgavestrook in de brievenbus te doen bij Anne-Marie van
Dinter, Pater Thijssenstraat 14.
-----------------------------------------------------------------------Naam:ಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹ..
Adres:ಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹ..
Instrument:ಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹ.
Te spelen nummer:ಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹ
Mijn muziekstuk duur ongeveerಹಹಹಹಹಹಹ.minuten
Geef je op voor 17 november!

Stem bij de Rabobank Clubkas
Campagne op de Zijtaartse
Verenigingen!
De Rabobank Uden-Veghel-Boekel heeft een nieuw
sponsorplan ontwikkeld: de Clubkas Campagne. Vier
Zijtaartse verenigingen hebben zich aangemeld.
Er is een bedrag van  110.000,00 beschikbaar. Alle circa
22.000 leden van de bank kunnen stemmen op alle
ingediende aanvragen.
Elk lid krijgt ieder 5 stemmen die minimaal  1,00 waard
zijn. Dit betekent dat een lid minimaal  5,00 mag verdelen
over alle ingediende aanvragen. Je mag maximaal 2 keer
stemmen op dezelfde vereniging.
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pagina 5 - 14

Hoe kun je stemmen?
Alle leden van de Rabobank ontvangen tussen nu en 5
november een envelop met een persoonlijke stemcode. Met
deze code kan tussen 5 en 20 november worden gestemd.
De code wordt maar eenmalig verstrekt, dus bewaar hem
goed.
De uitslag
Op 29 januari is er een finaleavond waar alle bedragen
kenbaar worden gemaakt.
Iedere stem is sponsorgeld waard, dus is het belangrijk dat
zo veel mogelijk leden hun stem op hun favoriete club
uitbrengen.
De deelnemers
In 2014 hebben zich 4 Zijtaartse verenigingen aangemeld
waarop u kunt stemmen:
• Carnavalsvereniging De Reigers ದNieuwe
danspakken (roze) dansmariekes
• Eerste Hulp Bij Ongevallen Zijtaart (EHBO) ದ
Aanschaf nieuwe AED-trainers
• Fanfare Sint Cecilia Zijtaart ದಯMuzikaal onderwijs
voor de basisschoolkinderen mogelijk makenರ

•

Tennisvereniging Zijtaart ದAanschaf nieuwe
netten voor 4 tennisbanen

Dus laat je stem niet verloren gaan en stem
op de Zijtaartse projecten.
Bedankt
Carnavalsvereniging De Reigers
Eerste Hulp Bij Ongevallen
(EHBO) Zijtaart
Fanfare St. Cecilia
Tennisvereniging Zijtaart

Lampionoptocht Jong
Nederland Zijtaart een succes
Afgelopen vrijdag hebben we weer onze lampionoptocht
gehouden! Onze leden hadden mooie lampionnen gemaakt
tijdens de club en de niet-leden zijn vorige woensdag
welkom geweest om een lampion te maken.
Half 7 stond iedereen klaar voor vertrek. Enkele kinderen
waren zelfs helemaal in het Halloweenthema verkleed
gekomen! In een verlichte optocht zijn we door Zijtaart
gelopen. Er was muziek en er stonden mensen buiten te
kijken. Toen we terugkwamen bij de blokhut stond de
warme chocolademelk en de peperkoek met boter klaar.
Daarna konden de kinderen nog marshmallows maken aan
het kampvuur, en de ouders konden onder het genot van een
kopje koffie bijkletsen.
Een geslaagde avond dus!
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Burgemeester Ina Adema
komt naar Zijtaart!!!
Schilderatelier Jacqueline Klein Breteler gaat verhuizen
naar een prachtige locatie in het buitengebied aan de rand
van Zijtaart. Het atelier vindt onderdak in een voormalige
champignonkwekerij, waar we zullen schilderen in een
mooie, grote en professionele ruimte met heerlijk uitzicht
over het platteland.

5 nov. – 12 nov. 2014
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Spooktocht BYTZ
Zaterdagavond 1 november jl. heeft de jeugd zich vermaakt
tijdens onze spooktocht. Na het beluisteren van een
spannend verhaal zijn ze de route gaan volgen waarin zij op
verschillende wijzen tot schrik werden gejaagd. Het gegil
was dan ook luid en duidelijk!

Op zaterdag 8 november om 11.00 uur zal het atelier
officieel geopend worden door Burgemeester Ina Adema
van Veghel. Laten we de burgemeester een warm welkom
geven en kom met z’n allen die zaterdag een kijkje nemen.
Zij zal de eerste streken verf op een doek zetten en alle
gasten uitnodigen om haar voorbeeld te volgen.
Kunstenares Jacqueline Klein Breteler maakt daarna het
doek af.
Op zondag 9 november om 15.00 uur wordt het zo ontstane
kunstwerk geveild. De opbrengst gaat naar Duchenne
Heroes, omdat een van de kinderen in ons dorp nauw bij
deze ziekte betrokken is. Ik hoop dat er veel geboden
wordt, zodat we een mooi bedrag aan Duchenne Heroes
kunnen schenken. Er zal ook een collectebus voor
Duchenne Heroes aanwezig zijn.
Ook is er dit weekend veel werk van Jacqueline en haar
cursisten te zien. Zowel beginners als gevorderden maken
prachtige schilderijen, door persoonlijke en intensieve
begeleiding in kleine groepjes. Kom kijken en overtuig
Uzelf, proef van de gezellige sfeer, maak een praatje met
cursisten en Jacqueline en geniet van de mooie omgeving.
In het weekend van 8 en 9 november van 10.00-17.00 uur
zal het atelier geopend zijn voor iedereen die geïnteresseerd
is. Er is ook gelegenheid om je in te schrijven voor de
schilderlessen en natuurlijk is er ook tijd voor veel
gezelligheid en een hapje en drankje.
Groet en tot dan, Jacqueline.
Atelieradres: Pastoor Clercxstraat 109 te Zijtaart.
Kijk voor meer info op
www.jacquelinekleinbreteler.exto.nl, mail uw vragen naar
jkleinbreteler@home.nl of bel (06) 526 252 74.

Aan het einde van de tocht was er voor iedereen een
kampvuur met marshmallows. Uit de reacties van de
kinderen konden we opmaken dat ze een gezellige avond
hebben gehad. En daar doen we het voor!
Twan v.d. Meerakker, Alco Brugmans, Harm v.d. Ven,
Maaike Swinkels, Doreth« v.d. Ven en Adrienne Bekkers
willen we bedanken voor het mede mogelijk maken van
deze avond. Mede dankzij jullie hulp is deze avond een
succes geworden.
Ook willen we Christ en Marij Broks bedanken voor de
gastvrijheid. Een geschikte locatie voor een avond als deze!
Onze volgende activiteit zal plaatsvinden op vrijdagavond
21 november. Noteer het in je
agenda!
De officiële uitnodiging volgt
z.s.m.
De organisatie van BYTZ
(Werkgroep van de EGZ)
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A-groep majoretten plaatst
zich voor Nederlands
Kampioenschap
Vrijdag 31 oktober werd er hard getraind in
het Dorpshuis. De A-groep van de
majoretten had hun laatste training voordat
ze voor het eerst op wedstrijd gingen met
een nieuwe show.
Zondagochtend 2 november was het zover.
Onder leiding van Yvonne van Ingen traden
de meiden op met hun show Carpe Diem.
Een emotionele show werd neergezet met
diverse attributen en zowaar halverwege de
show een compleet nieuwe outfit. De
juryleden beoordeelden het optreden met
70,3 punten en daarmee plaatst de A-groep
zich voor het Nederlands Kampioenschap
op 7 maart 2015.

Buurttoernooi Keezen en natuurlijk
ook:
De Spellenavond!
Vrijdagavond 7 nov. is de zaal
open vanaf 19.00 uur tot 23.00
uur. Toegang gratis.
De buurtcompetitie is met veel
deelnemende teams van start
gegaan: tijd voor de 2e ronde.
Zoals bekend worden de
teams gekoppeld aan een
nieuwe tegenpartij. De
buurtcompetitie start om
20.00 uur. Graag in de zaal
aanwezig zijn rond 19.45u.

Nieuwe teams:
Er kunnen zich nog steeds
nieuwe buurt- of straatteams
aanmelden. Een team bestaat
uit 2 personen en het is niet
nodig om altijd dezelfde
personen af te vaardigen.

Spellenavond: Demospel. Ook voor iedereen!
Om te laten zien dat naast Keezen fantastische andere
spellen te spelen zijn, wordt ook een groot demo bordspel
gespeeld. Zeker iets om mee kennis te maken en eventueel
z«lf mee te spelen.
Spellengroep ಯZes!ರ van EGZ: Evenementen Groep Zijtaart
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Uitslag Jumbo Muziekfestival 2014
Op zaterdag 1 november heeft de slagwerkgroep van
fanfare St. Cecilia meegedaan aan het Jumbo
Muziekfestival in Venhorst. Tijdens het festival werden 10
slagwerkgroepen uit de regio beoordeeld door een
professionele jury. Na het geweldige resultaat van vorig
jaar toen ze de Albert van Zutphen wisselbokaal wonnen,
zijn ze op 8 februari in Assen Nederlands Kampioen
geworden. Door de promotie van de vierde naar de derde
Divisie moest de slagwerkgroep stukken gaan spelen op een
hoger niveau. Tijdens de Try out op zondag 26 oktober
hebben ze laten horen dat ze op de goede weg zijn. Bij het
Jumbo Muziekfestival hebben ze heel verdienstelijk
gespeeld en behaalden ze onder leiding van Henk
Schellekens maar liefst 85,4 punten! Onder leiding van Paul
Schepers werd Boekel winnaar in de groep en won ook de

Albert van Zutphen wisselbokaal.
Het fanfareorkest nam deel aan het Jumbo Muziekfestival
op zondag 2 november. Er streden 9 korpsen voor de bekers
en wisseltrofee. De dirigent en leden waren zeer tevreden
over de uitvoering. Ook het publiek was verrast door de
mooie muziek. Het orkest kreeg zelfs een staande ovatie.
De punten lagen dicht bij elkaar. Zijtaart behaalde onder
leiding van Albert-John Vervorst maar liefst 84 punten. In
de groep waar ook Zijtaart is ingedeeld met 7 andere
deelnemers werd Lieshout 1e van de groep met 86 punten.
In de andere groep ging Heeswijk met de 1e plaats naar
huis. Lieshout mocht de Albert van Zutphen wisseltrofee
mee naar huis nemen.
Het fanfareorkest gaat zich nu voorbereiden op de
deelname aan het Concert Verrassende Ontmoetingen in de
Verkade Fabriek in Den Bosch op zondag 1 februari 2015.
Verrassende ontmoetingen is een concertserie waar de
goede amateurorkesten de gelegenheid krijgen om in een
aansprekende concertzaal te spelen. Noteer de datum alvast
in de agenda.
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OPENBARE VERGADERING
DORPSRAAD
Beste inwoners van Zijtaart
Hiermee nodigen wij u uit voor het bijwonen van onze
OPENBARE VERGADERING op woensdag 5
november a.s. Aanvangstijd: 20.00 uur.
Locatie: ontmoetingszaal dorpshuis Het Klooster.
De AGENDA ziet er als volgt uit:
1. Opening bijeenkomst
2. Notulen van de openbare vergadering van 20 nov. 2013
3. Mededelingen:
-korte terugblik op Brabantse Stijlprijs
-voortgang Edith-Stein-locatie
-verkeerssituaties m.n. kruising
Hoolstraat-Zondveldstraat
-vacature in Dorpsraad
4. De stand van zaken ombuiging N279:
-standpunt Dorpsraad
-toelichting op gezamenlijk voorstel
Eerde-Keldonk-Zijtaart-ZLTO
-verslag van recente activiteiten
-aandachtspunten / voorstellen / vragen vanuit
de aanwezigen
5. Voortgang inrichting speelleertuin achter school
en dorpshuis
6. Hoe is de belangstelling voor een duofiets?
-informatie ervaringen in Keldonk
-stand van zaken belangstelling in Zijtaart
7. Inrichting dorpspleintje Edith-Stein-locatie
-voorstel plan van inrichting
-aanvullingen
door de aanwezigen
8. Mededelingen van
wijkagent Daniëlle
Michielsen
9. Rondvraag en afsluiting
Gelet op de toekomstige
ontwikkelingen in en om
ons dorp zien wij graag
uw aanwezigheid, zodat
onze achterban goed
vertegenwoordigd is door
belangstellende
dorpsgenoten. Tot ziens
op woensdagavond 5
november a.s. in ons
dorpshuis.
Dorpsraad Zijtaart

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 24 nr. 07

5 nov. – 12 nov. 2014

pagina 11 - 14

Stemperiode Rabobank Clubkas
Campagne met een week verlengd
Op woensdag 5 november
start de stemperiode van de
Rabobank Clubkas
Campagne. Leden van
Rabobank Uden Veghel
bepalen dan hoe de bank €
110.000,- verdeelt onder
vele verenigingen en
stichtingen in de regio. De
stemperiode is op verzoek
van deze clubs met een week verlengd en loopt tot en met
donderdag 20 november.
Al sinds jaar en dag gaat een deel van de winst van
Rabobank Uden Veghel naar het lokale verenigingsleven.
Nieuw is de inspraak van leden van de bank via de
Rabobank Clubkas Campagne. Door te stemmen, bepalen
zij hoe het geld wordt verdeeld. De stemperiode – die
aanvankelijk een week zou duren – is op verzoek van de
deelnemende clubs met een week verlengd. Leden kunnen
nu tot en met 20 november hun stem uitbrengen, ook al
staat op de stemkaart die zij binnenkort ontvangen nog de
‘oude’ datum.
Enthousiaste reacties
Verenigingen en stichtingen hebben met veel enthousiasme
gereageerd op de Rabobank Clubkas Campagne. Alle clubs
die in aanmerking komen voor deelname, konden zich de
afgelopen tijd aanmelden. Dit leverde maar liefst 166
inschrijvingen op! Een overzicht van alle deelnemende
clubs staat op de stemsite: www.rabobank.nl/udenveghel.

Nog 2 weken…
De organisatie van Dienstenveiling 2014 is ontzettend trots
op het grote aantal diensten wat op 16 november “onder de
hamer” gaat. Meer dan 295 diensten of goederen zijn er al
aangeboden.
Waarom moet jij 16 november in Dorpshuis het Klooster
zijn?!
Met een divers aanbod van goederen en diensten is er voor
ieder wat wils.
Uiteenlopend van een schietclinic tot fotoshoot, van skiles
tot vliegles of de keuze uit een tandemtocht op de fiets of
door de lucht!
Ben je alle creativiteit verloren om weer dat kinderfeestje te
organiseren?
Daarvoor zijn vele leuke diensten aangeboden door onder
andere: Cor & Joke van Zutphen,
Atelier Iris Hurkmans, EGZ, Leidsters Dansmariekes, Ons
Er en Bus van Zus.

Ook voor vriendengroepen is er een breed scala aan
prachtige diensten.
Wat te denken van het volgende:
- Een tandemtocht inclusief BBQ en 4 uur lang
drinken op de Hooizolder
- Schieten met klein kaliber geweer en kruisboog
- BBQ met de mannen van de Klojoos
Elke stem telt
- Natuurwandeling op zondagochtend
Er is in totaal € 110.000,- beschikbaar voor de Clubkas
- Wijnproeverij met bijpassende gerechten
Campagne. Rabobank Uden Veghel heeft ongeveer 22.000
- Kookclinic
leden en elk lid krijgt vijf stemmen om te verdelen. Dit
- Compleet verzorgde BBQ met de winnende BBQ
betekent dat elke stem € 1,- waard is. Een lid mag
van de Zijtaarts BBQ wedstrijd
maximaal twee stemmen aan één vereniging of stichting
- Bavaria Biertour nieuwe stijl
geven. Hoe meer stemmen een club krijgt, hoe meer geld er
naar de clubkas gaat. Stemmen kan vanaf 5 november. Alle
Heeft dit jou aandacht opgewekt!
leden van Rabobank Uden Veghel ontvangen hun unieke
Zorg dan dat jij aanwezig bent tijdens Dienstenveiling
stemcode 4 november per post.
2014.
Campagne voeren
Voor de 166 clubs is een spannende tijd aangebroken. Door Het evenement is in Dorpshuis het Klooster op zondag 16
november a.s.
de verlengde stemperiode hebben zij nu nog langer de tijd
Zaal open 13.00 uur. Start veiling 13.30 uur.
om campagne te voeren. Rabobank Uden Veghel stelt
Zorg dus dat je er op tijd bent, want:
hiervoor allerlei promotiemateriaal beschikbaar, zoals een
advertentiepakket, een folder en een poster.
“Dienstenveiling 2014: die mag je niet missen…”
De stemperiode van de Rabobank Clubkas Campagne loopt
van 5 tot en met 20 november. Voor meer informatie en een
overzicht van de deelnemende clubs:
www.rabobank.nl/udenveghel.
.
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JEUGDONTHULLING 15-11-2014

“Holland”
Afscheid jeugdprins Nick, jeugdprinses Poppy en gevolg.
Strijd om de nieuwe jeugdprins en prinses.
Bekendmaking nieuwe adjudanten.
Loting van de nar en raad van 11.
Optredens van de dansmariekes.

Iedereen is van harte welkom
in het Dorpshuis, aanvang 13.30 uur!
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D’n Brouwer steunt MIK Pop&Co
masterclass met Tim Akkerman
De masterclass van de Haagse muzikant Tim Akkerman
vindt plaats op woensdag 26 november in zaal D’n Brouwer
in Mariaheide. Het is een masterclass die exclusief is voor
alle Pop&Co cursisten van MIK. Tim werd bekend als
leadzanger en gitarist van de Haagse band Di-rect. In maart
2009 stapte hij uit de band om verder te gaan als soloartiest.
In 2011 kwam Tim Akkerman met het zeer persoonlijk en
ingetogen album ANNO, dat zich mocht verheugen op
overwegend positieve recensies. Er werden diverse
optredens gedaan, onder andere het Songbird Festival. In
april van 2014 kwam hij met een nieuw album getiteld
“The Journey”.
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toegang. Kaarten à € 12.50 bij Uit-punt Veghel vanaf 5
november en 21 november aan de zaal.
Reserveringen: info@hetgrootehoofd.nl.

Stiefouderschap, niemand kiest ervoor…

Later als ik groot ben, word ik ……….brandweerman,
politieagent, schooljuf of dokter. Maar niemand kiest er
bewust voor om later stiefouder te worden. Mensen willen
wel graag vader of moeder worden, sommigen willen geen
kinderen.
Stiefouder word je terwijl je soms helemaal geen behoefte
hebt om opvoedingsverantwoordelijkheid te dragen. Je leert
iemand kennen die al kinderen heeft, je kiest voor elkaar en
de kinderen krijg je er gratis bij. Van stiefvaders hoor ik
nog wel eens: ik kan voor alles maar betalen, ik werk me
een ongeluk…. en ik krijg stank voor dank.
Jaarlijks organiseert Pop&Co, de bandcoaching van MIK
Stiefmoeders lopen vaak tegen heel andere dingen aan. Zij
met veel enthousiasme een masterclass van een bekend
raken emotioneel uitgeput, omdat alles zo vanzelfsprekend
artiest. Dat kan niet plaatsvinden zonder enige vorm van
is: dat de was schoon in de kast ligt, dat het eten dagelijks
sponsoring. Horeca onderneming D’n Brouwer uit
op tafel komt en dat alles wat men niet zelf heeft
Mariaheide heeft besloten zijn medewerking te verlenen
opgeruimd, toch vindbaar is.
aan Pop&Co en sponsort dit jaar de masterclass. Als
Natuurlijk gelden al deze dingen ook voor “gewone”
tegenprestatie zullen de Pop&co bands meewerken aan het ouders, maar de liefde voor je eigen kind maakt dit alles
Sunday afternoon concept. Dit houdt in dat er op 6
draaglijker. Het is logisch dat je moet betalen voor een
zondagmiddagen in D’n Brouwer de Pop&Co bands het
nieuwe fiets voor je kind, het is niet vreemd om elke dag
voorprogramma verzorgen. Het eerste optreden vindt al
eten te koken en zelden een compliment daarvoor te
plaats op zondagmiddag 16 november waar de Pop&Co
krijgen. In tegendeel, men hoort vaak alleen wat als ze
band Take Over in het voorprogramma zal spelen van de
graag iets anders hadden willen eten.
band Get Back. Aanvang is 15.00 uur en de entree is gratis! Ook “gewone” ouders worden daar soms chagrijnig van en
voelen zich gebruikt of misbruikt. Maar nu gaat het niet om
Dé hit van OEROL 2014: ‘Piece of my je eigen kinderen, nu gaat het om de kinderen van een
ander. Dat maakt verschil. De bloedband is afwezig.
Heart’ éénmalig in Veghel.
En dan komen er nog ex-partners om de hoek kijken.
Het Groote Hoofd brengt Het universele verhaal van
Stiefmoeder kan niks goed doen in de ogen van de moeder,
Janis Joplin, vertolkt door Margje Wittermans. Een
stiefvader hoort dat vader nare dingen over hem zegt, de
muziektheatervoorstelling
kinderen tegen hem opstookt. En hoe vervelend die exen
ook over je praten, je mag niet eens lekker terug meppen,
in de Afzakkerij aan de Noordkade op vrijdag 21 november vertellen dat die vader/moeder helemaal niet deugt, terwijl
2014.
je daar toch echt veel zin in hebt. Kinderen dragen die
afwezige ouder zeer waarschijnlijk op handen. Er wordt
‘Piece of my Heart’ is een rauwe, indringende en
verteld hoe leuk het weer was bij papa/mama in het
muzikale voorstelling naar het leven en de persoon van afgelopen weekend en je weet dat daar geen huiswerk is
Janis Joplin, één van de grootste blueszangeressen uit de gemaakt, ze nooit hoeven opruimen, terwijl jullie proberen
jaren ‘60. Gespeeld en gezongen door Margje
ze bepaalde regels bij te brengen. In sommige gevallen zijn
Wittermans, geschreven en geregisseerd door Anny van kinderen die terugkomen van de “andere ouder” zelfs
Hoof, met muzikale ondersteuning van Chris Oelmeijer. ronduit onhandelbaar en moeten weer enkele dagen tot rust
Anny en Margje: “Een voorstelling als één
komen voor het gedrag weer een beetje te pruimen is.
hartstochtelijke schreeuw, waar de wil om rücksichtslos Daarom is het belangrijk om af en toe ook iets voor jezelf te
te (over)leven vanaf spat. Juist in deze tijd is het van
doen, om de accu op te laden. En vergeet ook je relatie niet.
groot belang om te gaan voor je hartstocht, het volgen
Doe samen ook af en toe leuke dingen zonder de kinderen.
van je hart tegen alle verdrukking en negativisme in”.
Tenslotte is jullie relatie de motor van het gezin.
‘Piece of my Heart’ ging 2014 in première op het Oerol Mw. N. Timmermans-van de Kamp
festival 2014 en toerde door het land op festivals en in
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
theaters. Theatergroep Het Groote Hoofd, gevestigd aan tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
de Noordkade, speelt een extra voorstelling éénmalig in
de Afzakkerij. Op 21 november van 20.00-21.30 uur.
Zaal open om 19.30 uur. Tijdens de voorstelling geen
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MOSSEN, LEZING IVN
Dinsdag 11 november 20.00 uur ದ 22.00 uur
Dinsdagavond 11 november is
er een lezing over Mossen door
Rini Kerstens in het
verenigingslokaal van IVN
Veghel, Buitendonk 3. Aanvang
20.00 uur en er zijn geen kosten
aan de lezing verbonden.
Mossen: ಯkleine, sierlijke plantjes die groepsgewijze en in
aanzienlijke hoeveelheden bij elkaar groeiend voorkomen.ರ
Toch worden mossen vaak over het hoofd gezien en zelden
echt wat nauwkeuriger bekeken.
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Doel van de avond is om eens wat beter kennis te maken
met deze bijzondere groep planten. De elegante bouw met
veel mooie details en de boeiende levenscyclus van mossen
komen uitgebreid aan de orde. Ook hun groeiplaats,
groeiwijze en ecologie zijn onderwerp.
En tot slot: zijn korstmossen ook mossen ?, een vraag die
ook beantwoord zal worden.
Een lezing met een ಯbordje mossenರ om van dichtbij te
bekijken en een PowerPoint presentatie als nadere
uitwerking.
Informatie bij Lidou van Beurden tel. (0413) 36 57 12 en
www.ivn-veghel.nl.

