Volgend jaar invasie van Brabantse ruiters in Zijtaart
Wethouder R. van Rinsum trots dat dit mooie evenement in gemeente Veghel
plaatsvindt
Net als in 2008 heeft Stichting Ruitersport Zijtaart zich kandidaat gesteld voor de
organisatie van de Brabantse Kampioenschappen in Zijtaart. Uit de zeven aanmeldingen
heeft het regiobestuur in oktober jl. unaniem de organisatie aan Zijtaart toegewezen. Een
hele eer voor de Ruitersport Zijtaart, die naast de Stichting bestaat uit ponyclub De
Reigertjes en Rijvereniging St. Gregorius.
Nu al zijn de voorbereidingen begonnen voor een spetterend weekend ruitersport dat
gehouden zal worden op 15 en 16 augustus 2015. De beste ruiters en amazones uit de hele
provincie zullen aan de start verschijnen van dit schitterende evenement. Het zal gaan om
zo’n 1.000 starts op zaterdag bij de pony’s en 1.000 starts bij de paarden op zondag en er
worden zo’n 10.000 bezoekers verwacht. Zowel dressuur, springen, afdelingsdressuur,
verenigingskampioenschap als kür op muziek zullen te zien zijn.
De Brabantse kampioenschappen worden gehouden aan de Corsica – Hoge Biezen. Op het
20 hectare grote terrein komen 2 springterreinen, 15 dressuurringen en voldoende
parkeerplaatsen voor deelnemers en bezoekers. Daarnaast is er plaats voor een grote tent
van waaruit het geheel goed kan worden gevolgd en waar men kan worden voorzien van
een natje en een droogje. Ook een strodorp met daarbij allerlei activiteiten voor kinderen
zal niet ontbreken.
Vervolg pagina 2

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 30 november 9.30 u. Woord- en Communieviering (Gem.Koor)
Wij gedenken:
Ties en Mien Habraken-Leenders (nms.Broederschap Hakendover); Anna Bekkers-Bekkers
en dochter Marianne; Overl.ouders Johan en An van den Oever-van Asseldonk en zoon
André; Jaargetijde Johan en Jan Schoenmakers; Marietje van der Linden-van Schaijk en
overl. familieleden; Willem en Mia Jonkers-van Boven (vanw. verjaardag); Overl. familie
van Zutphen en Lunenburg; Overl.ouders van den Hurk-de Visser en overl.familie
Overleden: Antje van der Linden- Raaijmakers in de leeftijd van 88 jaar

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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Afgelopen vrijdag vond de ondertekening van het
Convenant plaats in Het Klooster in Zijtaart. De
ondertekening gebeurde onder toeziend oog van dhr. R.
Van Rinsum, wethouder sportzaken van de gemeente
Veghel. Hij lichtte nog toe dat hij trots is dat dit grote
sportevenement in Zijtaart gaat plaatsvinden.
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Verloren: een zonnebril zwart deze graag terug bezorgen
bij Raaijmakers Drukwerk.
Verloren: een bril en huissleutel deze graag terug bezorgen
bij Raaijmakers Drukwerk.

Intocht Sinterklaas
Zondag 30 november is het weer zover: Sinterklaas
komt aan in ons dorp!
Dit jaar verwelkomen we de Sint met een “herrie-optocht”.
Hiervoor verzamelen we allemaal om 13.30 uur op het
binnenplein van ons dorpshuis ‘t Klooster aan de Past.
Clercxstraat. Neem allemaal een voorwerp, zelf geknutseld
slagwerkinstrument of trommel mee waar je geluid mee
kunt maken, zodat je goed te horen bent!
Wanneer we Sinterklaas ontvangen hebben, gaan we door
de hoofdingang naar binnen en in de gymzaal verder met
het binnenprogramma.
v.l.n.r: Dhr. R van Rinsum, wethouder Gemeente Veghel, dhr. C.
Coppens, secretaris, dhr. P van Asseldonk, voorzitter van stichting
Ruitersport Zijtaart, mevrouw A. Pen, voorzitter en mevrouw M. Van
Lanen, vice-voorzitter namens KNHS Regio Brabant.

Ook werd speciaal voor dit evenement een nieuwe website
gelanceerd: www.BKZijtaart2015.nl.
Via Facebook is het geheel te volgen op
https://Facebook.com/BKZijtaart2015.

BELANGETJES

Voor de grote kinderen is er een geweldig leuke
spelletjesmiddag, opgezet door ‘Zes’ waarbij kleine prijzen
te winnen zijn. Voor de jongere kinderen is er een leuk,
creatief en actief spelletjesprogramma waarbij begeleiders
en pieten meedoen. Op het laatst krijgen de kinderen van de
Sint een cadeautje.
Deze middag duurt tot 15.30 uur en is voor alle Zijtaartse
en buitendorpse kinderen, dus kom gerust met je opa of
oma mee. We hopen dat jullie er, met je muziekinstrument,
allemaal op tijd bij zijn om hem feestelijk te verwelkomen.

Er komt dit jaar geen collectant rond, kaartjes voor de
Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij snoepzak zijn niet nodig.
zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te
De Organisatiegroep Intocht (EGZ)
halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren,
Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222
Glow in the dark bowlen &
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.

BYTZavond
Vrijdagavond 21 november jl. heeft de jeugd zich in het
Dorpshuis vermaakt met bowlen (glow in the dark). Hierbij
was Pim Habraken de winnaar. Pim van harte gefeliciteerd!
Na het bowlen zijn we naar onze eigen ruimte gegaan waar
ze een kussengevecht hebben gehouden,
gezelschapsspelletjes hebben gespeeld en spelletjes
hebben gespeeld op de Wii en Playstation. Foto’s van
deze en andere avonden zijn te vinden op onze
facebookpagina. Neem gerust een kijkje!

Onze volgende activiteit zal plaatsvinden op
vrijdagavond 19 december. Noteer het in je agenda!
De officiële uitnodiging
volgt z.s.m.
De organisatie van BYTZ
(Werkgroep van de EGZ)
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Zijtaart door de paarse bril
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.
Vrij in de stal
Na een boeiend gesprek te hebben gehad met Jacqueline
van Krieken, hebben wij een nieuwe indruk gekregen van
zichtbedrijf “De Daltonhoeve”. Na een gastvrij onthaal
kregen wij van Jacqueline een rondleiding en heeft ze ons
uitgenodigd om met onze (stage)klas langs te komen.
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is, door de grote supermarkten. Dit komt door de welvaart.
Indrukwekkend bij dit bedrijf is dat veel scholen hier
naartoe mogen komen. Af en toe organiseren ze een
scholendag waar alle scholen welkom zijn. Hierbij houden
ze rekening met andere culturen.
Mensen hebben al vaak een oordeel klaar maar weten niet
hoe het er werkelijk aan toe gaat in de varkensbedrijven.
Door dit zichtbedrijf wordt het op een mooie manier
zichtbaar gemaakt. Inderdaad het is zeker de moeite waard
op een bezoekje te brengen aan dit bijzondere bedrijf.
Gemaakt door: Claire van Campen, Daisy Schuurmans, Ilse
de Leijer, Joyce van der Burght, Leonie van Tuijl, Loubna
Amri en Tessa Kapteijns.

Bibliotheekpunt Zijtaart

Dorpshuis 'Het Klooster
Het bedrijf is in 2009 gestart op een nieuwe locatie omdat
dinsdagmiddag
het op de vorige locatie niet mogelijk was om uit te breiden.
dinsdagavond
Ook de stallen waren op de andere locatie lager en er was
donderdagavond
minder ruimte. De stal in het bedrijf is ruim opgezet
waardoor de lucht in de stal ververst kan worden. In een
aparte ruimte liggen de draagzeugen 5 dagen als ze
geïnsemineerd moeten worden. Er is één beer om te kijken
of dat de vrouwtjes drachtig zijn. Daarna worden de
varkens 3 maanden, 3 weken en 3 dagen los gelaten om een
goede zwangerschap te kunnen hebben. Doordat de cyclus
van de draagzeugen vrijwel hetzelfde zijn worden de
biggetjes vaak op een woensdag geboren. Er zitten
meerdere varkensbedrijven in Zijtaart maar het zijn geen
zichtbedrijven. Zichtbedrijven zijn bedrijven waar je in de
stallen kunt kijken zodat je als bezoeker ook kunt zien hoe
de zeugen daar verzorgd worden.
Bij zichtbedrijven zoals “De Daltonhoeve” kun je kijken in
de stallen van de draagzeugen, waar de biggetjes worden
gevoed en in de ruimte waar de zeugen geïnsemineerd
worden. Daarom
raden wij aan
iedereen aan om bij
dit zichtbedrijf een
kijkje te nemen. In
Zijtaart is er geen
concurrentie. Zoals
Jacqueline het op een
mooie manier
verwoordde:
“Iedereen helpt
elkaar, ons kent ons,
we zijn collega’s.”
Doordat er de laatste jaren verschillende dierenziektes zijn
in Nederland, is het tegenwoordig niet meer mogelijk om
zomaar bij de dieren in de stallen te kijken. Hier hebben ze
kledingvoorschriften voor. Voorafgaand aan het bezoek en
achteraf is het verplicht om te douchen i.v.m. met de
hygiëne en ziektes.
In andere landen zijn er nog veel kleine winkeltjes te
vinden. Jammer dat hier in Nederland niets meer van te zien
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openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur

Nieuw: pepernoten taartje 4 tot 5
personen graag op bestelling,
Nieuw: versierde chocolade letters, je
eigen letter versierd met b.v.
Voetbal, tennis, bloemen, beertjes, makeup, lego, alles kan .
Vraag naar de mogelijkheden er liggen
voorbeelden in de winkel.
Nieuw: Leuke cadeautjes voor b.v. een
bedankje, verjaardag, maar ook voor
kerstpakketten.
Hier liggen voorbeelden klaar maar
vraag ook hier naar de mogelijkheden.
Voor de sint natuurlijk:
krollen, speculaas, banketstaaf, speculaas
staaf, gevulde speculaas.
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KBO
AGENDA
Maandag 1 december 10.00 uur: Onderonsje
Maandag 1 december 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 2 december 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 2 december 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 2 december 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 2 december 14.00 uur: Line dansen
Donderdag 4 december 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 4 december 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 4 december 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 4 december 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 5 december 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
De uitslagen van donderdag 20 november 2014:
Jokeren:
1. Mientje Raaijmakers
Rikken:
1. Tiny v.Kasteren
2. Henk v.d.Linden
Poedelprijs:
Mieke v.Uden
Loterij:
Karel Bekkers.

109 pnt.
88 pnt.
69 pnt.
-14 pnt.

BRIDGEN
KBO 21 nov 2014
Lijn A
1
Cees v. Hout & Riet v. Hout
(2) Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
(2) Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
4
Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
5
Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
6
Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
(7) Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
(7) Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
9
Piet Thijssens & Riek Rijkers
10
Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
11
Theo van Dijk & Toos van Dijk
(12) Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk
(12) Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
14
Mien Verhoeven & Mien Vissers
(15) Bert Kanters & Diny Kanters
(15) Toon v. Creij & Wim v. Os
Lijn B
1 Ad Koevoets & Fien Rooijakkers
2 Harrie Lucius & Nelleke Stolk
3 Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt
4 Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
5 Cor v.d. Berg & Ria Swinkels
6 Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
(7) Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
(7) Gerard Bekkers & Albert van de Hurk
9 Martien v Cleef & Pieta Verbakel
10 Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart
11 Cor Mollen & Marietje Mollen

60,12
58,93
58,93
55,65
54,76
51,49
49,70
49,70
49,11
47,32
44,94
44,35
44,35
43,75
43,45
43,45
58,33
56,25
55,90
55,21
54,17
53,82
53,13
53,13
52,43
51,04
44,10
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12 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
13 Henk v.d. Linden & Tonn Verbruggen
14 Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
Bridge ZBC 18 nov 2014
Lijn A
1 Bert Kanters & Diny Kanters
2 Cor v.d. Berg & Toos v. Berlo
3 Corry `Kastelijn & Jo Verhoeven
4 Gerard Bekkers & Riet Koevoets
5 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
(6) Henk v.d. Linden & Mien Vissers
(6) Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
8 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
9 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
(10) Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
(10) Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
12 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
13 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
Lijn B
1 Ad Koevoets & Jacqueline Brus
2 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
3 Annie v. Berkmortel & Maria Rijken
4 Clasien Nolle & Trudy Smulders
5 Hein de Wit & Jo de Wit
6 Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
7 Anneke Jans & Maria Pepers
8 Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis
9 Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
10 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
11 Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers

42,71
36,81
32,99

64,58
57,08
56,25
55,83
52,92
51,25
51,25
47,92
45,42
45,00
45,00
40,42
37,08
59,38
56,25
54,48
50,10
50,00
49,48
49,27
48,96
46,35
45,31
40,42
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SPORTUITSLAGEN

VEGHELSE BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN
DRIEBANDEN 2015

VOW Veteranen 22 nov 2014
VOWvet
Venhors
VOW Senioren 23 nov 2014
Juliana Mill 1
VOW H1
VOW H2
Avanti'31 3
Nijnsel/TVE Reclame 4 VOW H3
Mariahout 6
VOWH 4
VOW VR1
Volkel VR1
VOW VR2
ELI VR1

Sluitingsdatum inschrijving woensdag 10 december.
3–3
5-2
0-1
uitgesteld
4-0
5-1
0-7

SPORTAGENDA
VOW Veteranen 29 nov 2014
15:00u
Odiliapeel
VOW VET
VOW Senioren 30 nov 2014
14:30u
VOW H1
Cito 1
12:00u
Nijnsel/TVE Reclame 3
VOW H2
??
VOW H3
11:30u
VOW H4
Rhode 8
11:00u
Venhorst VR1 VOW VR1
13:00u
Vorstenbossche Boys VR1 VOW VR2
VOW Jeugd zaterdag 29 nov 2014
A1 uit
Boskant A1
A2 thuis Sparta'25 A2
C1 thuis Handel C1
D1 uit
ELI D1
D2 thuis Sparta'25 D4
E1 uit
Blauw Geel'38/JUMBO E4
E2 thuis ELI E2
F1
uit
Sparta'25 F3
F2
thuis Blauw Geel'38/JUMBO F7
F3
thuis SC Helmondia F3
MB1 uit
Festilent MB1
MB2 thuis SJVV MB1
MD1 thuis ST SSS '18/Holthees MD1
MD2 uit
Schijndel/DE WIT MD1
ME1 thuis OSS'20 ME1

14:30u
14:30u
13:00u
12:30u
11:30u
9:15u
9:30u
10:30u
10:30u
10:30u
14:00u
13:00u
12:30u
10:15u
9:30u

L.R. Sint Gregorius - winst voor
Glenn van de Ven en Loes van
Asseldonk
Glenn van de Ven wist afgelopen weekend met zijn paard
Ziezo niet alleen twee keer foutloos te rijden, maar ook de
snelste tijd neer te zetten! Hiermee werd hij de winnaar van
de klasse Z/ZZ in Asten.
Loes van Asseldonk won afgelopen zaterdag met haar
paard Fitzroy tijdens de selectiewedstrijd in Nistelrode. Na
het rijden van een mooie proef haalde ze 198 punten binnen
in de klasse L1, wat voldoende was voor de winst!

Na het succesvol verlopen Veghels Kampioenschap Libre
zijn nu de driebanders aan de beurt.
Van 2 tot en met 9 januari a.s. zal het Veghels
Kampioenschap Driebanden gespeeld gaan worden in de
zaal van het clubhuis “De Stapperij” aan de Bunders 3. Dit
jaarlijks terugkerende evenement wordt georganiseerd door
biljartverenging "Krijt Op Tijd". Deelname is alleen
mogelijk voor inwoners uit de gemeente Veghel. De
organisatie wordt mede mogelijk gemaakt door de
hoofdsponsors “Verwegen - van de Gevel - Suijdendorp”
en “Van Herwaarden interieurs”. Inschrijving is mogelijk
tot woensdag 10 december. Er wordt gespeeld in 4 klassen.
De winnaars van de diverse klassen spelen kruisfinales om
tot de uiteindelijke kampioen te komen.
Er kan worden ingeschreven via de website:
http//:www.krijt-op-tijd.nl. Ook zijn er inschrijfformulieren
verkrijgbaar bij "De Stapperij" of bij Joep van Creij, tel.
(06) 105 853 10. De inleveradressen zijn De Bunders 3 of
Vensestraat 13.
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met
de voorzitter van "Krijt Op Tijd": Ad van Dongen, tel. 35
35 45.
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24 uur van Zijtaart
ZB1

Al jarenlang valt het Zijtaart Belang bijna wekelijk bij iedereen
in Zijtaart in de brievenbus. Een krantje wat toch wekelijks weer
een heel aantal uren kost om elkaar te zetten. Weet jij wie hiervoor verantwoordelijk zijn?
Ofwel kun je twee mensen noemen uit de redactie van het Zijtaarts Belang?
Het antwoord kun je invullen bij ZB1 in het kwisboekje wat je krijgt tijdens de 24 uur van
Zijtaart.

ZB2

Bond van Alleengaanden Kring Uden:
uitnodiging viering Advent
Beste leden,
Wij willen jullie van harte uitnodigen voor onze jaarlijkse
Adventviering.
Deze Adventviering is op 3 december 2014 om 19.00 uur in
Café Restaurant zaal De Toren, Torenstraat 12, HeeswijkDinther, tel.(0413) 29 63 07.
We beginnen deze avond met een welkomstwoord door de
voorzitster en een gebedsdienst door de heer H. van Tiel uit
Boekel, diaken van de parochie Uden. Ook zal mevrouw
Truus van Boxmeer een zelf geschreven kerstverhaal
voordragen. Na deze dienst is er koffie/thee(2x) met een
worstenbroodje. Om 20.00 uur zal voor ons optreden de
heer Henk Habraken uit Dinther, zanger van Brabantse
gelegenheidsliedjes waarmee hij ook door de provincie
trekt. In de pauze is er 1 gratis consumptie. Wij sluiten deze
avond rond de klok van 22.00 uur.
De kosten voor deze avond bedragen € 10,00 p.p.. Graag
met gepast geld te voldoen bij binnenkomst van de zaal. De
werkgroep hoopt jullie allen weer te ontmoeten en wenst
jullie een fijne dienst en een heel gezellige avond. Tot ziens
in Heeswijk-Dinther.
Namens de werkgroep,
A. van Berlo, tel.(0492) 32 17 33 / mobiel (06) 224 901 71
e-mail: toon@vberlo.nl
Contactpersoon Zijtaart: Henk van de Ven

Prikpost in Zijtaart.
De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de
Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de
prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.

Het Zijtaarts Belang verslaat al jaren het
lokale nieuws. Soms zelfs voorzien van een
foto om het artikel meer kracht bij te zetten.
Zo ook deze foto. De vraag is, wie zien we
op deze foto en wat gebeurt er op deze foto?
Het antwoord kun je invullen bij ZB2 in het
kwisboekje wat je
krijgt tijdens de
24 uur van Zijtaart.
Interpunctie
Een cursus egoïsme??
Hulpvaardigheid is in principe een goede eigenschap.
Menigeen stoort zich dan ook aan degenen die regelmatig
op een vraag reageren met “dat is niet mijn
verantwoordelijkheid”. Er is beslist niks mis om een ander
te helpen. Of het nu gaat om een collega die omkomt in zijn
werk, de chef die overloopt, je buurvrouw die geen opvang
voor de kinderen kan regelen of een oude man in het
verpleeghuis bezoeken om zijn eenzaamheid te helpen
verdrijven.
Maar als je altijd “ja” zegt terwijl je zelf ook genoeg aan je
hoofd hebt (of er eigenlijk geen zin in hebt) dan doe je
jezelf tekort. Mensen denken vaak dat de ander zich
afgewezen voelt als je “nee” zegt.
Men zegt vaak: “ik kan geen nee zeggen”. Dat is echter niet
waar. Deze mensen zeggen dagelijks “nee” ….. tegen
zichzelf! Men doet iets wat de ander wil ten koste van
zichzelf. Men gaat met zichzelf om alsof de eigen wensen
niet belangrijk zijn. Maar wie is er nu belangrijker in jouw
leven dan jijzelf?? (Goed, ik heb het zelf ook moeten leren
en soms vind ik het ook moeilijk.)
Mensen denken soms dat een assertiviteitscursus is bedoeld
om te leren ruzie maken, of te leren agressief van zich af te
bijten. Een cursus egoïsme…. Er is niks mis mee om jezelf
regelmatig op de 1e plaats te zetten. Je kunt er ook altijd
voor kiezen om in dit speciale geval over je hart te strijken:
je hebt het eigenlijk te druk, maar dit is een noodsituatie, nu
heeft deze vriend(in) jouw hulp echt nodig! Assertiviteit
vergroot je keuzemogelijkheden.
Maar zou jij het leuk vinden als je vriendin op bezoek komt
uit schuldgevoel of uit medelijden? Ik denk dat je liever
hebt dat ze een keer minder vaak komt, maar dat ze over het
algemeen graag bij je is. Een keer nee zeggen is beter dan
uit gewoonte ja zeggen.
Zoals een ex-cliënt van mij aan het eind van de
assertiviteitscursus verzuchtte: “nee is ook een antwoord”.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
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GEMEENTE INFORMATIE
Beste dorpsgenoten,
Afgelopen maand zijn er weer vele besluiten door college
en gemeenteraad genomen die belangrijk zijn voor de
leefbaarheid in onze gemeente en dus ook voor Zijtaart.
Hierna een greep uit de besluiten.
GOUDEN REGELS
Door het vaststellen van gouden regels met betrekking tot
Veghels Buiten zijn de regels voor het bouwen
vereenvoudigd. Het doel hiervan is om de kavels
aantrekkelijker te maken.
ZWIJSEN COLLEGE
Het college gaat geen gebruik maken van het
voorkeursrecht om het Zwijsen College te kopen. Daarmee
heeft het schoolbestuur OMO (Ons Middelbaar Onderwijs)
het recht om de locatie aan de markt te verkopen.
FLEXIBELE GRONDPRIJZEN
In de komende Raad zal vrijwel zeker vastgesteld worden
om gedifferentieerde en marktconforme grondprijzen te
gaan hanteren. Dit voor zowel woningbouw als
industriegrond. Hierdoor sluit men beter aan op de
vastgoedmarkt.
GEURVERORDENING
De verordening wordt, vooruitlopend op de evaluatie,
gewijzigd op een onderdeel. De afstand van een
grondgebonden agrarisch.
FUSIE
Het herindelingsontwerp Sint-Oedenrode, Schijndel en
Veghel is vastgesteld.
Hierin is de visie tot 2025 vastgesteld en is de weg tot fusie
van de drie gemeenten tot een gemeente Meierijstad vrijwel
gerealiseerd.
WONINGBOUW IN ERP
Het college heeft besloten om grond voor totaal 16
woningen te verkopen op het plan Bolst te Erp.
BERNHOVEN
Naar aanleiding van een beroep van een omwonende is het
bestemmingsplan Bernhoven opnieuw voorgelegd aan de
Raad.
ONDERWIJSHUISVESTING
Met ingang van 1 januari worden de schoolbesturen ook
verantwoordelijk voor de buitenkant van hun
schoolgebouwen. De gemeente blijft wel verantwoordelijk
voor nieuwbouw, medegebruik, herstel van schades en
constructiefouten.
RUIT EINDHOVEN
Het college van B&W heeft Gedeputeerde Staten van de
provincie aangegeven begrip te tonen om te kiezen voor de
verkeersruit om Eindhoven. Dit als tussenstap naar een
eindbeeld. Wel om de veiligheid en leefbaarheid te bereiken
stelt Veghel als voorwaarde dat regionale maatregelen voor
Veghel moeten worden opgenomen in het Provinciaal
inpassingsplan.
Met vriendelijke groeten,
Peggy van Sleuwen,
Raadslid CDA Veghel/Erp
p.vansleuwen@veghel.nl
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Geen kind is zo aanwezig als het kind dat
wordt gemist. Claassen Uitvaartzorg staat
stil bij overleden kinderen tijdens
Wereldlichtjesdag.
In vier uitvaartcentra van Claassen Uitvaartzorg wordt
zondag 14 december stilgestaan bij Wereldlichtjesdag, een
dag ter nagedachtenis aan alle overleden kinderen. Tijdens
herdenkingsbijeenkomsten die georganiseerd worden door
de uitvaartondernemer, is er de gelegenheid om een kaars te
branden en te luisteren naar muziek, troostende woorden en
gedichten. Omdat het branden van kaarsen over de gehele
wereld om 19.00 uur lokale tijd plaatsvindt, is de wereld
letterlijk een etmaal wat lichter. Deze golf van licht is een
troost voor mensen die een kind verloren hebben.
Tweede zondag van december
Ieder jaar op de tweede zondag van december herdenkt de
wereld alle kinderen die vroegtijdig, om wat voor reden dan
ook, van ons heen zijn gegaan. Het initiatief voor World
Wide Candle Lightning ontstond eind jaren negentig in
Amerika. Ook in Nederland wordt Wereldlichtjesdag, zoals
het initiatief inmiddels heet, langzaamaan wat bekender. In
Veghel, Schijndel, Uden en Cuijk is iedereen die een
overleden kind wil herdenken welkom in de uitvaartcentra
van Claassen Uitvaartzorg.
Golf van licht
Claassen Uitvaartzorg is al enkele jaren actief betrokken bij
het initiatief Wereldlichtjesdag. “Geen kind is zo aanwezig
als het kind dat wordt gemist”, aldus Bo Brans,
Uitvaartverzorgster. “Wij dragen Wereldlichtjesdag al
jarenlang een warm hart toe. Het werk van een
uitvaartverzorger houdt niet op bij het verzorgen van een
passend afscheid, ook het eren en herdenken van gestorven
mensen hoort daarbij. Op Wereldlichtjesdag kan iedereen
om 19.00 uur een kaarsje aansteken, ter ere van alle
kinderen die gestorven zijn. Door dit te doen in de
verschillende tijdszones gaat er in 24 uur als het ware een
golf van licht over de wereld. Het geeft mensen die een
kind verloren hebben het besef dat men niet alleen staat in
het verdriet.”
Vooraf aanmelden
Iedereen die zich betrokken voelt bij Wereldlichtjesdag is
van harte welkom bij de uitvaartcentra Cloosterhaege
(Veghel), Eikenhaege (Schijndel) en Cereshaege (Uden).
Claassen Uitvaartzorg stelt het wel op prijs als
belangstellenden zich vooraf aanmelden. Dit kan
telefonisch (085) 744 10 24 of per mail wld@claassen.eu ,
met vermelding van de gewenste locatie, de naam van de
persoon die men wil herdenken en met hoeveel personen
men aanwezig is. Belangstellenden zijn welkom vanaf
18.00 uur. De herdenking begint om 18.30 uur, zodat om
19.00 uur alle kaarsjes kunnen branden.
Eigen inbreng in de vorm van een gedicht, verhaal of ritueel
is van harte welkom. Ook hiervoor geldt, graag vooraf
melden zodat wij hier rekening mee kunnen houden in ons
programma.
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Wij willen iedereen bedanken die het mogelijk hebben
gemaakt dat onze Jeugdprinsenreceptie een
onvergetelijke dag is geworden. Alle papa’s en
mama’s, opa’s en oma’s, ooms en tantes, de
jeugdcommissies, mensen van de buurtvereniging, alle
carnavalsverenigingen uit de buurt, VOW, basisschool
Edith Stein, Aard de fotograaf, TNT, het
opleidingsorkest, natuurlijk Prins Mark en z’n gevolg
en iedereen die we vergeten zijn. Het was geweldig!
Hartelijk bedankt dat jullie met zo veel mensen
gekomen zijn en ook heel hartelijk bedankt voor alle
kadootjes die wij gekregen hebben.
Wij hebben niet alleen de receptie heel erg leuk
gevonden maar we vinden het ook erg leuk om met
Prins Mark en Adjudant Frens en iedereen carnaval te
vieren. Wij hebben er écht zin in en WE KNALLE
D’R TEGENOAN.
Jeugd prins Luuk, Jeugdprinses Nienke, adjudanten
Mike en Julia, nar Ruben en de Jeugdraad van 11.

26 nov. – 3 dec. 2014
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Wat vroeger onkruid was en kapot werd gespoten,
wordt tegenwoordig gezien als planten, die weliswaar
op de plek waar je ze soms tegenkomt niet nuttig zijn,
maar wel degelijk hun waarde hebben.
Natuurbeschermers kunnen soms lastig zijn, maar ze
hebben ons wel geleerd anders en goed te kijken naar
de schoonheid van de natuur en naar de waarde van
elk plantje en elk van die plantjes en beesten
vervolgens weer in het grote geheel. Rini Kerstens zal
de bezoekers van het Onderonsje dingen leren zien
waar ze mogelijk nog nooit
op gelet hebben. Aan de hand
van prachtige foto’s en
boeiende verhalen laat Rini
Kerstens ervaren dat zelfs de
planten en dieren, waaraan
we vaak voorbij lopen omdat
ze zo gewoon zijn, bijzonder
blijken te zijn. Geheid dat er
een paar mensen na afloop
toch even een paar plantjes
Onderonsje Zijtaart over planten en beesten goed gaan bekijken.
Onder het genot van een kopje koffie/thee een mooi
Tijdens het Onderonsje in Zijtaart moment om samen eens iets anders te doen!
is op maandag 1 december is Rini
Kerstens te gast. Hij is een graag
Wat: Het Onderonsje voor alle 55+ers
geziene inleider en als KBO
Wanneer: Maandagmorgen 1 december van 10 tot
Zijtaart hebben wij hem al vaker
11 uur
als spreker gehad. Op maandag 1
Waar: Het Klooster Zijtaart
december van 10.00 tot 11.00 uur Kosten: Gratis, maar koffie of thee voor eigen
zal de voormalige biologieleraar op rekening
het Zwijsen de bezoekers boeiende weetjes en
Voor bezoekers van ’t Onderonsje is er deze morgen
verhalen over planten en beesten. In een dorp als
volop gelegenheid om met andere dorpsgenoten mee te
Zijtaart iets gaan vertellen over planten en beesten....
luisteren en te praten.
de mensen daar zijn niet anders gewend, maar!!!!!!
U komt toch zeker ook?
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Kerst concert
Zondag 21 december om 13.30 uur
in de Lambertus kerk te Zijtaart
Met medewerking van:
Koor Vivace
Gitaarclub Pizzicato
Seniorenkoor De Vrolijke Zangers
Gemengd Koor
Jan van Lee Mannenkoor
Noteer deze datum alvast op uw
kalender

Bij de Fietsenwinkel Zijtaart komt Zwarte Piet dit jaar wel
de cadeautjes brengen, .nl. tot wel 35% korting op fietsen.
Bij elke verkochte fiets krijg je een cadeautje.
Looptijd actie van 18 nov. t/m 5 dec. 2014
Dit jaar is er nog het fietsplan, misschien nog interessant voor U?
En denk ook aan de communiefietsen!
Nu bestellen - dan leveren.
En voor Kerstmis hebben wij kerstkaarten en kerstzegels !!
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“Mi ons kan ‘t uitlope”
En dat bleek wel tijdens de
prinsenreceptie…

Ingrid en de vrienden van Adjudant Frens en
Miranda. Leuk dat zij op ‘n ludieke manier
kwamen feliciteren.
En dan CV de Druipert (oftewel de Klojoos),
geweldig ! De vriendengroep van Mark kwam
compleet met hun prins, raad, nar, hoge raad,
Zondag 23 november, de dag
dansmariekes en mini Klojoos. Er is zelfs al een
van de receptie voor Prins
mooi prinsenlied geschreven, waarvan Mark de
Mark, Adjudant Frens, Ingrid
opname komende week mag bijwonen en de
en Miranda. Een van de
eerste cd zal ontvangen.
hoogtepunten van het
prinsenjaar.. En dan kan de dag Vele buitendorpse carnavalsverenigingen zijn ook
niet vroeg genoeg beginnen. Na langs geweest bij Prins Mark om hun felicitaties
een heerlijk ontbijt werd het 4- over te brengen. Vaak waren ze met een grote
tal door de vrienden van Mark, groep met blaaskapel en dansmariekes. Helemaal
gezellig. Zeker leuk als ze ook nog een opdracht
de Klojoos, opgehaald. Op een
rolsteiger ging de tocht via VOW (waar nog even moesten uitvoeren op het podium.
De receptie werd, rond half 7 afgesloten door ex
een stukje van de wedstrijd gekeken werd) naar
prins Carlo, Ine en Edith. Daarna zijn we via de 3
het Dorpshuis. Toen iedereen zijn kopje koffie
op had, kon de receptie beginnen. De Boemelaars kroegen in Zijtaart naar het huis van de Prins
zaten er ook helemaal klaar voor om deze middag gegaan om daar de Reiger in de tuin te zeten. En
na ‘t eten van ‘n broodje en n kop koffie was de
muzikaal op te luisteren.
dag dan toch echt voorbij… Nou ja niet voor
Traditiegetrouw werd deze receptie dan ook
geopend door de fanfare. Daarna waren de eigen iedereen want zoals Prins Mark, Adjudant Frens,
Ingrid en Miranda al aangeven:
leden aan de beurt om onze Prins Mark te
feliciteren. Natuurlijk werd er ook gedanst door
alle groepen dansmariekes. Ook jeugdprins Luuk
en jeugdprinses Nienke kwamen met hun gevolg
feliciteren. Voor hen zal het zeker ’n mooi,
onvergetelijk carnavalsjaar worden ! Gaat
helemaal goedkomen met deze nieuwe heersers
van Reigerland.
Het was een druk bezochte middag en
inderdaad, “hij liep een beetje uit”. Maar wat wil
je ook met zo’n prinsenpaar. Vele familieleden,
bekenden, Zijtaartse verenigingen en Zijtaartse
inwoners kwamen feliciteren. VOW was met een
grote delegatie,
speciaal voor
hun sportieve
Prins Mark
gekomen. Ook
hebben oa de
ZOV, de skiclub
van Kleijngeld
en de buurt van
Adjudant Frens
het 4-tal
gefeliciteerd. En
dan niet te
vergeten de
vriendinnen van

Mi ons kan ‘t uitlope

LET OP

De kopij voor de kerstkrant
moet op 17 december binnen
zijn
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Jeugdreceptie 22 november 2014
“WE KNALLEN ER TEGENAAN”
Afgelopen zaterdag, 22
november, was de
receptie voor de jeugd
van carnavalsvereniging
de Reigers. Deze receptie
was er om
onze nieuwe jeugdprins Luuk, jeugdprinses Nienke,
adjudanten
Julia en Mike, nar Ruben en de gehele jeugdraad Nina, Luc,
Stijn, Thijs, Welsly, Annelie, Joep, Tim, Sem, Lieke en
Maud te feliciteren.
Om half 1 was het zover, de receptie kon beginnen. De zaal
was al gezellig vol met trotse mama’s en papa’s, opa’s en
oma’s, andere familieleden en vriendjes. De officiële
opening begon met een woordje en de bekendmaking van
het motto, het lezen van de proclamatie en het dansen van
de dansmariekes.

26 nov. – 3 dec. 2014

Het was een super mooie, gezellige en onvergetelijke
middag waarvoor we iedereen nogmaals willen bedanken.
Op naar carnaval !!!! Want ook dan “KNALLEN WE ER
TEGEN AAN”

Loterij 11 11 2014
Prijzen zijn thuisgebracht !
1 GELDPRIJS € 188,00
2 GELDPRIJS € 133,00
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Allereerst mochten de ouders van het 5 tal hun kinderen
komen feliciteren, daarna volgde in de rest van de middag
o.a. de leerkrachten en de ouderraad, de ouders van de
jeugdraad, vele Zijtaartse mensen, VOW, het
opleidingsorkest van de fanfare en vriendengroep niks.
Natuurlijk waren ook buitendorpse verenigingen naar
Zijtaart gekomen om onze jeugd te feliciteren, namelijk een
delegatie van de Zandhazen uit Boerdonk, de Papbuiken uit
Rooi, de Heikneuters uit Mariahout, de Kuussegatters uit
Veghel, de Uilen uit Erp en de Oivers uit D’eerd. Deze
verenigingen kwamen veelal met een grote groep omdat ze
de raad, hun dansmariekes en soms ook met een blaaskapel
naar boven kwamen.

12
13

Onze jeugdprins Luuk en jeugdprinses Nienke hebben deze
middag diverse spelletjes mogen doen, waaronder schieten
op doel en de stoelendans. De
gehele middag werd opgeluisterd
door de vrolijke klanken van
ToeterNieToe en ook hebben de
paarse, roze en groene
dansmariekes hun nieuwe
gardedans laten zien.

22

Als laatste van de middag kwam
de grote Prins (prins Mark) met
zijn gevolg om te feliciteren.
Hierbij werd de middag afgesloten
en zijn we ons klaar gaan maken
voor het reigers zetten bij de
jeugdprins en jeugdprinses.
Hebben jullie het bij de ingang
van het Klooster goed gezien ? Ja
ja ook ons 5 tal heeft dit jaar een
heuse prinsmobiel. Super leuk!!

pagina 12

14
15
16
17
18
19
20
21

Lotnr Wie
2058 M Zoete, Biezendijk
3326 Piet vd Tillaart,
Past Clercxstraat
GELDPRIJS € 77,00
2971 Familie Donkers,
Boskamp
prinsess koffer postzak 2057 M Zoete, Biezendijk
pizzamaker
2773 Familie Jonkers
ZOV BON
2599 Familie Hooijmans
watch wandklok
3267 Familie Cissen,
Past Clercxstraat
ZOV BON
3363 Phil van der Heijden
kledingrek
582 Bert Raaijmakers
lego creator twinblade 1081 Adri Schepers
ZOV BON
1619 Familie Kleijngeld,
Past Clercxstraat
oplaadbare zaklamp
1065 Ad Schepers
ZOV BON
2104 Familie Verhagen,
Hoge Biezen
wie ben ik spel
1915 M van Zutphen
kaarsen met led
2997 Ad van Cuijk,
Doornhoek
2 cd kids hits
202 Anny v Sleuwen
puzzel 1000 st
1087 Erwin vd Zanden
ZOV BON
1549 Familie de Koning,
Voortstraat
dvd 60 jr bevrijding
17
Familie de Wit
kids smartfone
2179 Leny vd Rijt
ZOV BON
869 Familie Adriaans,
Keslaerstraat
knex
1178 Pieter van Dijk
* typfouten onder voorbehoud
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Natuurlijk bij Kleijngeld..

met wat spelletjes en wat gekwal.

Vanaf 20:00 uur start dan ook het bal,

Jaargang 24 nr.: 10

Het gaat er tenslotte toch om dat je jong blijft van geest.

We bouwen dan gewoon een gezellig feest,

En kun je jou conditie en wilskracht uitproberen.

Op zondag 7 december gaan we een gezellig avondje organiseren,

en natuurlijk een mooie rijm, want dat gaan we zeker belonen.

Bij ons in de kroeg met wat eten voor het paard

Zet je schoen vanaf zondag 30 nov. als de sint in zijtaart is gekomen,

Het maakt niets uit als je maar ‘bij kleijngeld’ bent geweest.

Al ben je inmiddels wat ouder van geest,

Want hij brengt wat in de schoen voor het grote kind.

Dit jaar is de Sint ook goed gezind,

Sinterklaas avond!
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