Jubileumtoernooi Poedelpret
Biljartvereniging Poedelpret bestond op 4 november jl. 40 jaar en dit betekent dat voor de 4e
keer het libre biljarttoernooi voor teams wordt gehouden. De vorige keren was het een groot
succes en we hopen ook nu weer. Het toernooi wordt gehouden van maandag 2 t/m vrijdag 13
maart 2015. De opzet van het toernooi blijft hetzelfde als de vorige drie keren. Het aantal
deelnemende teams is maximaal 32.
Het duurt nog wel een hele tijd voordat het 2 maart 2015 is, maar om het organisatorisch
goed te kunnen regelen is het belangrijk om te weten wat de belangstelling voor dit
jubileumtoernooi is.
Evenals 5 jaar geleden kunnen de teams voor het libre-toernooi bestaan uit familieleden,
vrienden, kennissen, buren, enz.. Het team moet uit minimaal 4 spelers bestaan en er mogen
daarnaast 2 spelers als reserve worden opgegeven. Tijdens de speelavonden moeten er
minimaal 2 deelnemers spelen die woonachtig zijn in Zijtaart. Dus ook familie en kennissen die
niet in Zijtaart wonen, kunnen aan dit toernooi deelnemen. Spelers van Poedelpret en De
Zwijntjes en spelers die met de Zijtaartse biljartkampioenschappen mogen meedoen, worden
als Zijtaartse spelers gezien. De teams worden ingedeeld in poules van 4 of 5 teams. Men mag
dus, evenals bij de Zijtaartse kampioenschappen, minimaal 3 keer spelen. Het inschrijfgeld
bedraagt € 25,00 per team.
Voor meer informatie, het reglement en inschrijfformulieren kan men terecht bij Martien
Verbruggen, Keslaerstraat 29 in Zijtaart, tel. (06) 543 788 32, m.verbruggenzijtaart@ziggo.nl

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 7 december 9.30 u. 2e zondag v.d. Advent Pater van Delden m.m.v. het
Seniorenkoor
Wij gedenken: Mari en Henriëtte van den Hurk-de Koning (vanw.verjaardag); Overl.oud.
de Wit-van Rijzingen en Janus Rooijakkers; Cor en Bertha Oppers-van Erp
(vanw.verjaardag); Jrgt. Jan Oppers; Overl.oud. Coppens-van Bakel en Frans; Jrgt. Maria
van de Ven-Sauels; Antje van der Linden-Raaijmakers (nms.Dina Verhoeven-van
Lankvelt); Jan Timmers; Mnd.ged. Doortje van Nunen-Brugmans; Harrie van de
Meerakker, Noud van Asseldonk en Jans van Eert-Zomers (nms.Buurtvereniging
Krijtenburg).
Dopen: 11.45 u. Siem: zoon van Ralf van der Heijden en Karen van der Linden (in het
bijzijn van de communicanten).
12.45 u. Pia: dochter van Peter en Vanessa van Asseldonk-d’Arnaud Gerkens.

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.
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.
Grindtegels gratis af te halen
Cynthia Wit/grijs 50x50x5,5 cm. Liggen naast de
boerderij van Mari & Phil van der Heijden, Pastoor
Clercxstr. 25 (Kapitein Klapwijkstr.). ZO
MEENEMEN. OP = OP

Winterwandeling 2014
De EGZ organiseert dit jaar voor de 5e keer een
winterwandeling in samenwerking met Eethuis de Reiger .
Op dinsdag 30 december vindt deze plaats in en rond
Zijtaart. U kunt starten tussen 11.30 uur en 13.00 uur bij
Eethuis de Reiger. Er wordt 1 tocht uitgezet van ongeveer 6
km en 1 tocht van 12 km, maar u kunt natuurlijk ook
tussentijds nog van afstand wisselen
Meer informatie ziet u komende weken in het Zijtaarts
Belang
Tot ziens op 30 december bij de winterwandeltocht.

Ook dit jaar is er weer de jaarlijkse kalender van de
ZOV. Deze wordt door de leden van de JAZ verspreid.
U kunt ons verwachten vanaf zaterdag 13 december tot
24 december.
Wij mogen 1 kalender per
adres afgeven. De kalender is
gratis, maar een vrijwillige
bijdrage voor de JAZ dagen
wordt natuurlijk zeer op prijs
gesteld.
De JAZ
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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.
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is Ton blij dat de hoofdweg van Veghel naar Zijtaart niet
meer doodlopend is en er een werkende waterleiding
beschikbaar is.

Het onderwijs van toen en nu
Door de ogen van een echte Zijtaarter,
de leerkrachten en kleuters
Zijtaart – 24 september 2014
Vroeger was het onderwijs anders. Zo vertelt Ton
Rietbergen (71), een bewoner van Zijtaart. Juf Francy en juf
Sandra komen zelf niet uit Zijtaart, maar werken al een
tijdje op de Edith Steinschool. Ties (5) en Esmee (5) zitten
in de groep 1-2 van juf Francy. Ton woont al zijn hele leven
in Zijtaart en wist ons uitgebreid te vertellen hoe het
onderwijs er vroeger aan toe ging. Ook ziet hij veel
verandering binnen het onderwijs in en om Zijtaart. Ton:
‘School is en was feest!’
In 1809 was er voor het eerst onderwijs in Zijtaart. De
jongens en de meisjes zaten toen door elkaar en in 1838
maarliefst 112 (!) leerlingen in één klas en zij kregen les
van één onderwijzer. In 1902 werden de meisjes verhuisd
naar de katholieke meisjesschool in het klooster dankzij een
gift van de pastoor. De jongens verhuisden in 1930 naar de
Sint Jacobsschool. In 1968 verhuisden de meisjes naar de
Edith Steinschool, vier jaar later kwamen de jongens ze
vergezellen. Het klooster werd verkocht in 2006 en door de
gemeente omgebouwd tot multifunctioneel centrum. In
2011 is de Edith Steinschool in het multifunctionele
centrum getrokken.
Ton gaf zelf geen les in Zijtaart, maar was actief als
leerkracht basisonderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar
onderwijs voor hij toegaf aan een welverdiend pensioen. De
nu 71 jarige (ex-)docent weet nog precies hoe het er
vroeger aan toe ging in de klas. ‘Alles was gestructureerd
en formeel en de jongens waren nog gescheiden van de
meisjes. Vroeger ging het dan ook om kennis vergaren en
leerde men meer feiten dan begrippen.’
‘Ouders accepteerden de leerkracht’, geeft de man aan,
waarbij hij vertelt dat de kinderen destijds weinig te zeggen
hadden en de leerkrachten nog een erg hoge functie
bekleedden. Na het basisonderwijs kozen namelijk de
ouders of ze het kind naar de vakschool, ambachtschool of
landbouwschool stuurden.
Ondertussen zijn er veel dingen veranderd. Ook is het
onderwijs nu dusdanig modern dat de kinderen veel meer
als individu worden behandeld en niet meer alleen als
groep. Ton is zelf wel blij met de verandering dat leerlingen
worden uitgedaagd op hun eigen niveau, al is hij wel bang
dat leerkracht zijn veel zwaarder wordt nu alle persoonlijke
groei moet worden vastgelegd en geregistreerd. Daarnaast

De jongens spraken ook Ties aan, die zit in groep 2 bij juf
Francy. Ties vindt het spelen in de huishoek het leukst. De
vijfjarige jongen speelt daar vadertje en moedertje met
Elise; de pop is de baby. Ook vindt hij bouwen in de
bouwhoek leuk: hij bouwt daar meestal kastelen.
Esmee, ook uit groep 2 van juf Francy, wilde graag zelf
haar naam op schrijven. Zij vindt het allerleukste om in de
huishoek te spelen. Ze heeft daar een dierenwinkel, haar
lievelingsdier is een hondje en haar lievelingseten is friet.
Juf Francy gaf aan dat zij vertrouwen had in de toekomst
van de school. Het leerlingenaantal loopt steeds verder op,
wat komt door de nieuwbouw waar jongere gezinnen in
trekken. De gemeente lijkt er ook vertrouwen in te hebben
door de school in te laten trekken in het multifunctionele
centrum.
Ramon, Bram, Bas, Thomas en Nils
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LET OP
De kopij voor de kerstkrant
2014 moet op
15 december binnen zijn

zaterdag 6 december
A.s. zaterdag speelt MB1 de volgende
wedstrijd:
Udi’19/Beter Bed MB1 – VOW MB1
Aanvang 14:45
Bij winst behaalt VOW MB1 het
kampioenschap
!!!! Kom de speelsters aanmoedigen !!!!!!!
Tot a.s. zaterdag,
Namens het jeugdbestuur

Spellenavond en buurt keezentoernooi
op vrijdag 12 dec.
(dus niet de 5e)
Sint krijgt natuurlijk
voorrang! Bovendien moet hij
op veel plaatsen spellen
brengen en wellicht ook wel
een Keezenbord.
Daarom is de avond - zoals al
eerder bekend is gemaakt – verplaatst naar
vrijdagavond 12 december. Ook dan kunnen nog
nieuwe teams inschrijven! Zeker niet voor “spek en
bonen”: immers de kansen op succes blijven nog
steeds groot en bovendien: het is gewoon gezellig, zo
met z’n allen.
De zaal is al open vanaf 19.00u. Er kan dan al
gespeeld worden met de rijkdom aan spellen
van”Zes!”
Het buurttoernooi start om 20.00u.
Graag om 19.45 in de zaal aanwezig!
Tot vrijdag 12 dec!
“Zes!” werkgroep van EGZ.

Wij willen iedereen bedanken voor de geweldige
prinsenreceptie die we vorige week hebben gehad. Het was
een super dag die begon met het thuis ophalen door
vriendengroep de Klojoos en vervolgens doorging met de
vele felicitaties die we mochten ontvangen van de
buitendorpse carnavalsverenigingen, familie van alle 4 de
kanten, de Zijtaartse verenigingen en de Zijtaartse mensen
zelf. Ook de geweldige kroegentocht en het plaatsen van de
banner was super! Deze dag was er een om nooit te
vergeten en uiteraard werd het ‘s avonds nog laat gemaakt,
want: Mi ons kan ’t uitlope.
Nogmaals bedankt: Prins Mark, Adjudant Frens, Ingrid en
Miranda.
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KBO
AGENDA
KBO AGENDA
maandag 8 december 13.30 uur Kaarten
dibsdag 9 december 09.30 uur Seniorenkoor
dinsdag 9 dcember 12.00 uur Eetpunt
dinsdag 9 december 13.00 uur Vrij biljarten
dinsdag 9 december 14.00 uur Line dansen
woensdag 10 december 13.30 uur Kienen
donderdag 11 december 09.00 uur Wandelen
donderdag 11 december 12.00 uur Eetpunt
donderdag 11 december 13.00 uur Competitie biljarten
donderdag 11 december 13.30 uur Kaarten
vrijdag 12 december 13.30 uur Bridgen

KAARTEN
De uitslagen van 27 november 2014:
Jokeren:
1. Mien Ketelaars
83 pnt.
Rikken:
1. Tiny v. Zutphen
86 pnt.
2. Jan v Zutphen
85 pnt.
3. Leni Henst
76 pnt.
Poedelprijs:
Martien van Zutphen -24 pnt.
Loterij:
. Mientje Raaymakers
De uitslagen van 1 december 2014:
Jokeren:
Rikken:

Poedelprijs:
Loterij:

1. Riek v. Sleuwen
1. Piet vd Hurk
2. Karel Bekkers
3. Marjo Vissers
Henk vd Ven
Mieke v Boxmeer

89 pnt.
109 pnt.
75 pnt.
59 pnt.
-15 pnt.

BRIDGEN Zijtaartse Bridge Club 26 november 2014
Lijn A
1 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
60,07
2 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
58,33
3 Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
57,99
4 Gerard Bekkers & Riet Koevoets
57,64
5 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
54,86
6 Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
53,82
7 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
52,08
8 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
47,57
(9) Riet v. Hout & Corry Kastelijn
45,83
(9) Cor v.d. Berg & Cor Mollen
45,83
11 Bert Kanters & Diny Kanters
44,79
12 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
43,40
(13) Henk v.d. Linden & Mien Vissers
38,89
(13) Christien v. Helvoirt & Toos v. Berlo
38,89
Lijn B
1 Clasien Nolle & Trudy Smulders
70,83
2 Maria Rijken & Mien Vermeulen
56,25
3 Ad Koevoets & Jacqueline Brus
54,69
4 Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
54,17
5 Hein de Wit & Jo de Wit
52,60
6 Anneke Jans & Maria Pepers
46,35
7 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
43,75
8 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 43,23
9 Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
41,15
10 Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis
36,98
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Bridge KBO 28 nov 2014
Lijn A
1 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
2 Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
3 Mien Verhoeven & Mien Vissers
4 Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
(5) Cees v. Hout & Riet v. Hout
(5) Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
7 Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk
8 Ad Koevoets & Mari v.d. Steen
(9) Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
(9) Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
11 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
12 Bert Kanters & Diny Kanters
Lijn B
1 Gerard Bekkers & Albert van de Hurk
2 Harrie Lucius & Nelleke Stolk
3 Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart
4 José van Kempen & Fien Rooijakkers
5 Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
6 Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt
7 Martien v Cleef & Marietje v.d. Horst
8 Cor Mollen & Cor v.d. Berg
9 Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
10 Fien v. Boxmeer & Tonny Rijkers
11 Marietje v.d. Wijgert & Jo v. Boxtel
12 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo

62,92
57,08
52,92
51,25
50,00
50,00
48,33
47,08
46,25
46,25
44,58
43,33
72,50
63,33
55,83
49,58
49,17
48,75
47,50
46,25
44,17
41,67
40,83
40,42

SPORTAGENDA
VOW Veteranen 6 dec 2014
17:00u
Oostrum
VOW
VOW Senioren 7 dec 2014
14:30u VOW H1
Nijnsel/TVE Reclame 1
11:30u VOW H2
Avesteyn 3
12:00u Rhode 7
VOW H3
11:30u VOW H4
Erp 7
10:00u SCV'58 VR1
VOW VR1
12:30u FC de Rakt VR1
VOW VR2

SPORTUITSLAGEN
VOW Veteranen 29 nov 2014
Odiliapeel VOW
VOW Senioren 30 nov 2014
VOW 1 Cito 1
Nijnsel/TVE Reclame 3 VOW 2
VOW 4 Rhode 8
Venhorst VR1
VOW VR1
Vorstenbossche Boys VR1 VOW VR2

1-0
3-4
4-0
4-2
0-3
4-1
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Beste VOWers,
Op 3 januari 2015 gaan de veteranen een nieuwjaarsparty
organiseren in de kantine van VOW. Op deze avond zal er
live muziek zijn van de cover feestband The Red Cars
(speelden op 1 juni 2013 ook bij VOW) zie ook
http://www.redcars.nl/.

3 dec. – 10 dec. 2014
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Ruitersport Zijtaart
Zijtaart weer goed vertegenwoordigd
door eigen ruiters!
Een aantal ponyruiters van de club blijft maar scoren en
deze ruiters staan hierdoor nog steeds eerste binnen de
Kring. Lieke Blokx en Shirly van Dijk zijn namelijk
wederom eerste geworden tijdens de selectiewedstrijd in
Nistelrode. Emma Boes eindigde weer keurig in de top 3 na
het rijden van een nette proef. De kans om geselecteerd te
worden voor de Brabantse Kampioenschappen wordt steeds
groter voor de dames!
Loes van Asseldonk behaalde een knappe tweede plaats
tijdens de selectiewedstrijd in Wanroij. Zij liet met haard
paard Fitzroy maar liefst 31 concurrenten achter zich.
De prijzenkast is weer aangevuld, op naar volgende week!

De behaalde resultaten
Nistelrode
Klasse B - CL2
Lieke Blokx
Tanja's Lizzy
Klasse
DE
L1
De avond start om 20.30 uur en zal tot 01.30 uur duren. Het
belooft een knallende start van 2015 te worden wanneer de Shirly van Dijk Harley Davidson
Klasse DE L2
band hetzelfde weet te presteren als op 1 juni. Het gaat
Emma Boes
Silvano
natuurlijk weer een feestje worden zoals we bij VOW wel
Wanroij
kennen, boordevol gezelligheid. Kaarten zijn te koop in de
Klasse L1
kantine aan de bar à € 25,00. Dit bedrag is incl.
Fitzroy
consumpties (getapt biertje, wijn en fris). Toegang vanaf 18 Loes van Asseldonk
jaar.

Pl.
1ste

Pnt.
190

1de

198

3de

201

2de

197

Groetjes Activiteiten commissie i.c.m. de Veteranen

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur

Peelsessie 6 december: “EL-CID
na 50 jaar nog steeds On the road”
In de jaren '60 van de vorige eeuw ging je naar Veghel of
Uden om een kaartje te kopen voor een optreden van de
bekende formatie El-Cid. De legende herleeft: Zaterdag 6
december a.s. speelt El-Cid op de Peelsessie bij Boekelsven
in Boekel. Samen met de
Belgische topcoverband
“Flake” maken ze samen
een topavond met de
bekende nummers uit de
jaren 60 tot de dansbare
oldies uit de jaren 80 tot nu.
Kortom twee topbands die
de zaak op zijn kop gaan
zetten! De toegang is zoals
altijd geheel GRATIS en
een consumptiemunt is
slechts € 1,60. Reden te
meer om de maandelijkse
Peelsessie met een bezoek
te vereren. Aanvang 20:30
uur
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24 uur van Zijtaart
ZB3

Het Zijtaarts Belang verschijnt al vele jaren. Naast een informatieve krant is het inmiddels dus
ook een historisch naslagwerk aan het worden. Zo vinden we
in het Zijtaarts Belang eind juni 2010 een advertentie van de
snackbar bij de Reiger! De vraag is dit keer dus redelijk simpel.
Wat kostte in juni/juli 2010 een Berehap bij de Reiger?

ZB4

Verenigingen maken dankbaar gebruik van ons huis aan huisblad in Zijtaart. Zo ook de JAZ
dagen. Naast het aankondigingen van activiteiten lees je in
de krant vaak ook hoe het gegaan is. Deze vraag is wat lastiger
wellicht, want kun jij vertellen hoeveel kinderen zich op
de inschrijfochtend hadden ingeschreven van de JAZ dagen
met als thema ‘IK HOU VAN HOLLAND’?

Bruce and the Roos mixt pop met folk
In De Afzakkerij op CHV Noordkade in Veghel staat
a.s. zondagmiddag 7 december de folk-pop-formatie
Bruce and the Roos. Zij maken eigenwijze liedjes, waarin
de geschiedenis van de popmuziek terug te horen is. De
organisatie is in handen van De Compagnie. Aanvang
optreden 15.00 uur, de zaal is open om 14.00 uur en de
toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.
Bruce & the Roos (spreek uit Roes) is een folk(pop)band
uit Tilburg met een bijzondere mix van instrumenten die je
niet vaak tegenkomt. Gitaar en zang? Oké, Bruce alleen zou
iets zijn wat je wel vaker tegenkomt. Maar Chapmanstick,
accordina, cajon? That's putting the pop into folk! En dat
gecombineerd met vlijmscherpe, poëtische teksten,
verrassende wendingen, cross-over en een hoop lol geeft
Bruce & the Roos een heel eigen karakter. Bruce & the
Roos heeft een lange adem en blijft, ondanks de sterke

tegenwind van de hedendaagse popmuziek, dat doen wat ze
leuk vinden en waar ze goed in zijn: eigenwijze liedjes
maken waarin de geschiedenis van de popmuziek terug te
horen is.
De band Bruce & the Roos bestaat sinds 2007 uit Carel
Burghout (vocalen en gitaren), Rob Rieter (Chapmanstick
en vocalen), Roel Visser (accordeon en accordina) en RoNalt Schrauwen (Cajon, percussie, snaren) Bruce & the
Roos brengt het publiek op het verkeerde been, verrast!
Bruce & the Roos gunt het publiek een unieke muzikale
ervaring. Bruce & the Roos: Putting the pop into folk!
en vol=vol.
Voor uw Agenda:
Zaterdag 6 december – Aanvang 20:30 uur Boekelsven,
Peelstraat Boekel – Gratis Entree - Kom op tijd Vol=Vol
Peelsessie met optredens 2 bands “Live on Stage” – ELCID en Back on Business
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vechten lijkt me niet zo’n geweldige optie. Wel: laten
weten dat je aan ze denkt, dat je wilt weten hoe het met ze
gaat. Toon interesse! En soms wordt dat door de andere
partij niet toegestaan. Dat is inderdaad hard! Maar door op
te houden met het gevecht, heeft de andere partij misschien
Afgelopen zaterdag 29 november kon MD2 kampioen
ook geen munitie meer….
worden, maar dan moest er wel gewonnen worden van
Schijndel/De Wit MD1 (de nummer 1 in de competitie) en Veel ex-partners voelen zich soms beter bij het gevecht dan
dan ook nog in Schijndel. Schijndel had voldoende aan een bij het loslaten ervan. Het lijkt of je er energie van krijgt,
maar uiteindelijk onttrekt het energie. Vechten is ook iets
gelijkspel om alleen kampioen te kunnen worden en bij
winst van VOW zouden beide teams kampioen worden. In wat je met een ander doet. Vechten kan soms de innerlijke
pijn verdoezelen: de twijfel, de angst, de onzekerheden,
een zeer spannende wedstrijd wist VOW dankzij een 1-0
overwinning uiteindelijk het kampioenschap ook mee naar misschien ook je eigen schuldgevoelens. Want na een
Zijtaart te nemen. De basis voor het kampioenschap werd in scheiding is er nu eenmaal pijn. En iedereen heeft wel
fouten gemaakt.
de verdediging gelegd. In 9 wedstrijden kregen de meiden
Er zijn ook vaders die zitten te wachten op de kinderen: als
maar 8 goals tegen, maar om wedstrijden te winnen, zal er
toch gescoord moeten worden en dat werd er volop gedaan: zij geen contact zoeken met hem, als zij niet investeren in
de relatie met hun vader, dan doet de vader ook niks! Maar
nl. 58 keer. Dit leverde de meiden uiteindelijk 22 punten
dat is de omgekeerde wereld….Kinderen mogen niet
op.
worden opgezadeld met dit
soort verantwoordelijkheden.
De ouders moeten het initiatief
nemen tot contact met hun kids.
Niet alle ouders kunnen dat.
Soms voelen zij zich ook
afgewezen door hun kinderen.
Als kinderen niet uit zichzelf
komen (zelfs als hun moeder ze
zegt te sturen), zegt dat nog niet
zoveel. Kinderen voelen het ook
als hun moeder eigenlijk liever
heeft dat ze bij haar blijven. En
vaak doen ze dat dan ook
(behalve in de puberteit, dan
liggen ze nogal eens dwars). De
ouder die verdriet heeft en zich
afgewezen voelt,
mag dit gevoel
natuurlijk best hebben. Ieder gevoel verdient het
Trainer, leiders en speelsters proficiat met dit mooie
om serieus genomen te worden. Je hoeft het
resultaat.
alleen niet aan iedereen te vertellen, en zéker
niet aan je kinderen.
Jeugdbestuur VOW
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
Scheiden met kinderen
Privé
(0413) 31 07 95 of 06-21.59.24.35.
www.interpunctie.nl

VOW MD2
najaarskampioen

Vechten met je ex-partner kan verslavend zijn. Sommige
mensen denken dat het de enige manier is om verder te
leven: vechten tot je erbij neervalt! Rechters en advocaten
houden daarmee veel werk. En bovendien zijn er dingen die
je niet kunt afdwingen in een rechtszaal. Zeker als het gaat
om scheidingen met kinderen en omgangsregelingen, is het
vaak beter om niet te vechten.
Ik hoor vaders (die hun kinderen niet zien) dan wel eens
zeggen: “moet ik dan maar doen alsof ik niks om mijn
kinderen geef?” Ik denk dat je alles moet proberen om het
contact met de kinderen te behouden/herstellen, maar
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aangegeven dat we het niet reëel vinden dat de gemeente
voor iedere kavel in haar dorpen dezelfde prijs vraagt.”
Een jaar geleden ondersteunde het CDA ook het voorstel
van het college om de grondprijs tijdelijk met 25% te
Elk jaar, op de tweede zondag in december wordt
verlagen mits de gemeente zou gaan onderzoeken of
Wereldlichtjesdag georganiseerd. Dit jaar staan we op
verkoop op basis van de residuele waarde (marktprijs)
zondag 14 december a.s. met elkaar stil bij alle kinderen
mogelijk is. Het onderwerp wordt op 4 december in de
die, op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn
overleden. We eren en herinneren al deze kinderen door een gemeenteraadsvergadering opnieuw behandeld.
kaarsje te branden, te luisteren naar muziek, troostende
woorden en gedichten. Op die manier willen we een
Samenwerken voor goede zorg voor
lichtpuntje doorgeven in deze donkere dagen.
kwetsbare kinderen
Vanuit mijn praktijk voor Verliesbegeleiding wil ik graag
De gemeente Veghel heeft afgelopen week samen met 18
dit initiatief volgen en nodig ik iedereen die zich
andere gemeenten in Noordoost-Brabant (RBO Jeugd) drie
aangesproken voelt van harte uit om deel te nemen.
samenwerkingsovereenkomsten getekend. Er zijn
Broertjes, zusjes, grootouders, andere familieleden en
samenwerkingovereenkomsten getekend voor de
mensen die zich verbonden voelen zijn allemaal van harte
Coöperatie en zorgkantoren van VGZ, de huisartsen in
welkom. Vanaf 18.45 uur ben je uitgenodigd bij de
Noordoost Brabant, de GGD Hart voor Brabant én de Raad
herinneringsboom op de binnenplaats van het ‘Dorpshuis
voor de Kinderbescherming. Hierdoor is voor 2015
Het klooster’, Pastoor Clercxstraat 50-52 in Zijtaart
afstemming rondom de zorg geregeld voor de meest
(gemeente Veghel).
In verband met de kaarsjes wil ik graag weten wie er komen kwetsbare kinderen.
Meest kwetsbare kinderen
en voor wie je een kaarsje wilt branden. Mocht je zelf iets
Rob Kox van Zorgkantoren Coöperatie VGZ is blij dat de
willen voorlezen, of muziek willen maken/ luisteren, dan
zou ik dat erg bijzonder vinden. Zodat we er met elkaar een overeenkomst wordt getekend. “Er is vaak discussie over of
een kind zorg krijgt vanuit de jeugdzorg of de langdurige
mooi moment voor alle kinderen van maken. Laat ook dit
zorg. Nu hebben we onder andere de zeer langdurige zorg
even vooraf aan me weten.
voor de kinderen geregeld, inclusief de financiën. Het gaat
Neem contact op met:
hierbij om kinderen die langdurig 24-uurs toezicht nodig
Tineke van Asseldonk
hebben mét zorg. Het is fijn dat we dankzij deze afspraken
Keslaerstraat 49 5465 RM Veghel.
zorg kunnen bieden die precies is afgestemd op de
T: 0413 85 14 16
behoeften van kinderen en ouders. Stel dat er een kind
M: 06 16 99 44 41
tussen wal en schip dreigt te vallen, dan zoeken we elkaar
info@praktijkverliesbegeleiding.nl
snel op en vinden we samen een goede oplossing.”
http://www.praktijkverliesbegeleiding.nl
Zorg dichtbij
Dankzij het ondertekenen van de overeenkomst met de
GEMEENTE INFORMATIE
huisartsen en de GGD is ook de zorg dichtbij gezinnen
goed geregeld. Farina Oprins van de GGD: “We kijken
CDA onderstreept opnieuw gedifferentieerde
samen met de huisarts wat een jeugdige of gezin aan
grondprijzen
ondersteuning nodig heeft. Hierdoor kunnen we beter
doorverwijzen naar de best passende hulp. Dat is
Tijdens de commissievergadering
maandagavond 24 november 2014 in het Veghelse stadhuis belangrijk.”
was CDA’er Coen Hendriks heel helder: de grondprijs moet Veiligheid van kinderen
Met de transities van de zorg naar de gemeenten zijn de
gedifferentieerder en meer marktconform. “Tijdens de
gemeenten ook verantwoordelijk voor de veiligheid van
raadsvergadering vorig jaar november hebben we ook al
kinderen. Wethouder R. Van
Rinsum: “De nieuwe taak is slim en
dicht bij het gezin georganiseerd.
De basisteams in de wijk en de
Centra Jeugd & Gezin hebben
goede afspraken gemaakt met de
Raad voor Kinderbescherming.
Deze zijn gericht op preventie en
het bieden van effectieve hulp door
de professionals in de teams.
Daarmee voorkomen we dat
problemen erger worden en zorgen
we ervoor dat kinderen thuis kunnen
blijven wonen. Met deze afspraken
weten we precies wie wat doet om
de veiligheid van kinderen te
garanderen.”

Wereldlichtjesdag
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Schrijf je nu nog in voor de 24 uur van Zijtaart!!!!
Al 18 teams hebben zich opgegeven voor de 24
uur van Zijtaart maar men kan nog t/m zondag 7
december opgeven. Het inschrijfformulier kun je
vinden op de facebook pagina
www.facebook.com/de24uurvanzijtaart of in de horecagelegenheden van Zijtaart.
Zie hieronder de opgegeven teams met hun teamcaptains.
Nr. Team

TeamCaptain

1.

Happel Equipe

Pieter van den Hurk

2.

De Kammerui

Annet Gibbels

3.

De Habrakens van Corre

Ton Habraken

4.

Seiterse Nonnekes

Esther Kanters

5.

Kleats

Suzanne van der Heijden Maas

6.

De Klojoos

Mark van de Linden

7.

ons Gruupke

E. Vissers

8.

Familie van der Heijden

Sabine Goossens-vd Wetering

9.

Jong Nederland Zijtaart

Nena van de Oever

10. Niks

Johan van de Ven

11. Oud Prinsen en Partners

Marja van der Heijden

12. Loeks en Breens

Marjan Kandelaars

13. Happy Together

Joop van de Cammen

14. Dak

Martien Verbruggen

15. Kneup

Peggy van Sleuwen

16. CV de Reigers Raad van Elf + Bestuur

Mari Bekkers

17. Het Cor van Piet van Jan team van de Corsica

Peter van Zutphen

18. Krakende Hersenen

Cor van der AA
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Trekkingsuitslag Grote Clubactie 2014
Vorige maand hebben de jeugdleden van Fanfare St Cecilia loten verkocht voor de Grote Clubactie. Alle lotenkopers hartelijk
bedankt hiervoor.
Onderstaand vindt u de winnende lotnummers van de Grote Clubactie 2014. De trekking is verricht op 27 november 2014 door
notaris J.A.H.G. van Tuijl.

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 24 nr.: 11

3 dec. 2014 – 10 dec. 2014.

Het natuurlijke Alternatief
Zuivere, geperste hondenvoeding.
Vanaf nu verkrijgbaar bij
Hondentrimsalon Dogspirit!

Maak kennis met Farm Food,
Bestel nu een leuke tas voor €15,- met
inhoud ter waarde van €31,90.
Inclusief een Waarde Cheque van €4,00
in te leveren bij een volgende aankoop
van minimaal 4 kg brokken.
Elke hond verdient voeding van goede
kwaliteit!

Voor meer informatie:
Diane van Eert
Krijtenburg 6
5465 PL Zijtaart
06-13920376
Met thuis breng service!
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SNEEUWPOP

Met medewerking
g van

DJ Jeffrey
van den
Wildenberg
Vanaf 21.00u in
i
Café-zaal Kleijngeld
te Zijtaart

Zaterdag

- entree en garderobe
gratis -

20 december 2014
Jong nederland
zijtaart

SneeuwpopZijtaart

