Kerstinspiratie opdoen in Zijtaart
Op zaterdag 13 december wordt voor de 2e keer een Kerstmarkt gehouden in Het
Klooster in Zijtaart. Onder het genot van een glaasje Glühwein kunnen de bezoekers
kerstideeën opdoen voor hun eigen Kerstfeest thuis.
Op de Kerstmarkt staan 45 regionale ondernemers, van food tot mode, zelfs een
kleurenspecialist is aanwezig voor de ideale Kerstoutfit. De bezoekers kunnen genieten van
diverse lekkernijen en er zal Glühwein worden uitgedeeld. Ondertussen kan iedereen de
standjes bewonderen en Kerstinspiratie opdoen. Uiteraard kan de Kerstman op dit
evenement niet ontbreken, leuk voor zowel klein als oud.
Naast inspiratie opdoen, kan ook iedereen zijn Kerstgedachte overbrengen aan een naaste,
want op de Kerstmarkt staat een herinneringsboom. Een boom om herinneringen aan
geliefden in te hangen. Iedereen wordt uitgenodigd om een foto, gedicht of een gedachte in
de opgezette boom te hangen van een geliefde aan wie men warme herinneringen koestert.
De entree van de Kerstmarkt is € 2,00 euro en voor kinderen t/m 12 jaar gratis. Dit
Kerstevenement zal op 13 december van 14.00 – 20.00 uur plaatsvinden in Het Klooster,
Pastoor Clercxstraat 52 in Zijtaart. De Kerstmarkt wordt georganiseerd door drie
vrijwilligers. Zij willen hiermee het kerstgevoel in de regio versterken.
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KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 14 december 9.30 u. 3e zondag v.d. Advent Pater van Delden
(Gem.Koor)
Wij gedenken: Overl.oud. van Boxmeer- van den Hoogen en overl.fam.leden;
Mnd.ged. Jans van Eert- Zomers en dochter Tonny; Jan van Zutphen
(nms.Kath.Bond.van Ouderen); Harrie Langens en overl.oud. Langens en van
Asseldonk en Theo en Jan; Overl.oud. van Asseldonk- van Roosmalen en
overl.familie; Piet en Gerarda van Aseldonk- van Erp, dochter Dinie, zoon Jan en
tante Mien.
Gedoopt:
Siem: zoon van Ralf en Karen van der Heijden- van der Linden
Pia: dochter van Peter en Vanessa van Asseldonk- d`Arnaud Gerkens
Mededeling: Zondag: 21 december is er een kerstconcert in onze parochiekerk,
aanvang 13.30 u. Hieraan nemen maar liefst 4 koren en een gitaarclub deel (Vivace,
seniorenkoor De Vrolijke Zangers, Jan van Lee Mannenkoor, Parochieel Gemengd
Koor en gitaarclub Pizzicato). Tijdens de pauze wordt u een kop koffie of thee met
iets lekkers aangeboden. Hierbij is iedereen van harte welkom.

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

(073) 612 31 23
(0412) 63 15 15
14 - 0413
14 - 0413
(0413) 36 51 68
(0413) 76 90 25
(0413) 36 66 79
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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.

Beste inwoners van Zijtaart,
Bij de opening van ons Dorpshuis is door de gemeente een
kunstwerk aangeboden. Bij dit kunstwerk hoorde een
compositie van het Cecilia lied. De cd’s van dit lied zijn
door kunstenares Margriet Kemper in het Dorpshuis
afgegeven. Voor de inwoners van Zijtaart die interesse
hebben in deze CD is deze vanaf heden gratis af te halen in
het Dorpshuis.
Bestuur Dorpshuis Zijtaart

Spellenavond op vrijdag 12 december
Buurtcompetitie Zijtaart 2014 – 2015. 3e ronde.
Na Sinterklaas is het nu tijd om écht gaan te spelen: kom
naar de spellenavond van “Zes!”
Talrijke spellen staan klaar, maar ook
je eigen spel kan meegebracht worden
om het nu eens met bijvoorbeeld 6
mensen te gaan spelen! Doen!
Ook nu wordt een demo-spel gespeeld.
Ons voorstel is om Qwirkle mee te
spelen. Een spel enigszins
vergelijkbaar met scrabble. Een verrassend gezelschapsspel,
gemakkelijk te leren maar behoorlijk inspannend in de
uitvoering. Combineren, vooruitdenken en berekenen zijn
de hoofdzaken. Geluk uiteraard ook, maar strategie is
onontbeerlijk.
Buurtcompetitie Keezen.
De 3e serie wordt gespeeld in 3 rondes. Het belooft weer
een mooie speelavond te worden
Ook diverse andere spelletjes kunnen in de pauzes, tussen
het “Keezen” door, gespeeld (of bekeken) worden: een
mooie combinatie.
Nieuwe teams.
Mochten zich nog nieuwe teams willen aanmelden: het kan
voor de laatste keer. Kansloos is men niet, maar geluk moet
dan wel aan goede kant staan. Maar: voor de gezelligheid
spelen is een prima speeldoel.
De zaal is open vanaf 19.00u.
Het buurttoernooi start om 20.00u.
Graag rond 19.45u. aanwezig.
“Zes!” van EGZ. Evenementen Groep Zijtaart.

pagina 2

Bericht van de redactie
In de week van Kerst verschijnt er geen Zijtaarts
Belang. De Kerstkrant verschijnt op woensdag 17
december en de eerstvolgende krant verschijnt
dan weer op woensdag 31 december.
Houd hier rekening mee met het aanleveren van
de kopij.

DISCOZWEMMEN
Wanneer:
Hoe laat:
Verzamelen:
Entree:

Vrijdag 19 december
18:00 tot ± 22:00 uur
Kerkplein
€ 2,00

Zin om de kerstvakantie in te luiden met een avond
discozwemmen? Dat kan bij BYTZ. Vrijdagavond 19
december gaan we met z’n allen naar Eindhoven
(Tongelreep) om daar te gaan discozwemmen.
De entree voor jullie bedraagt voor deze avond € 2,00
(entree bij Tongelreep betalen wij). Waar je wel zelf voor
mag zorgen is drinken en wat lekkers.
Zin om mee te gaan?
Geef je dan op door een mail te sturen naar
bytz@outlook.com.
Let op: In verband met het regelen van het vervoer is
opgeven mogelijk tot en met 18 december.
We verzamelen deze avond om 18:00 uur op het kerkplein
(naast de kerk). Rond de klok van 22:00 uur zullen we weer
terug zijn in Zijtaart.
Tot dan!
Organisatie BYTZ
(werkgroep EGZ)
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zoals de pinautomaat en ‘het kleine winkeltje’ blijven
bestaan. Voor ons een mooie gelegenheid om op zoek te
gaan naar ‘het winkeltje’.
Bij aankomst bleek het winkeltje gesloten te zijn, maar
Hetty was zo behulpzaam om even tijd voor ons te maken.
Haar winkeltje is een bindende factor voor de samenleving
Ook dit jaar is er weer de jaarlijkse kalender van de
ZOV. Deze wordt door de leden van de JAZ verspreid. van Zijtaart. Vooral de oudere mensen komen hier om hun
U kunt ons verwachten vanaf zaterdag 13 december tot spulletjes te halen. Daarnaast komen de inwoners graag
voor de versafdeling en voor het maken van een praatje. Ze
24 december.
merkt dan ook dat hier veel sociale contacten worden
gelegd en onderhouden.
Wij mogen 1 kalender per adres afgeven. De kalender Zo spraken wij ook een vrouw van het Autocentrum
is gratis, maar een vrijwillige bijdrage voor de JAZ Zijtaart. Zij gaf aan dat ze alle primaire boodschappen in
dagen wordt natuurlijk zeer op prijs gesteld.
het plaatselijke winkeltje doet. Voor de overige
boodschappen gaat zij naar Veghel.
(Vanaf 24 december voor € 5,00 te koop bij de
We zijn ook langs de sportschool geweest. Daar vertelde de
Fietsenwinkel Zijtaart)
meneer achter de bar ons dat hij bang is dat Zijtaart in
tweeën wordt gesplitst door een nieuwe weg. Er komt dan
Via deze weg wensen wij
geen afslag bij Zijtaart, waardoor de bereikbaarheid minder
iedereen alvast prettige
wordt.
feestdagen!
Er is zeker nog wel een toekomst voor Zijtaart. De
inwoners zijn hiervan overtuigd. Er komt misschien een
De JAZ
nieuwe weg door Zijtaart heen, maar de inwoners vechten
voor het behoud van het dorpje Zijtaart. Het is een dorpje
Zijtaart door de paarse bril
waar iedereen elkaar kent en waar ze willen blijven wonen.
De jongere generatie vestigt zich in de nieuwbouw van
Op 24 september hebben studenten van de Fontys Pabo in
Zijtaart. De kinderen bouwen hun toekomst op in het
Den Bosch Zijtaart bezocht. Zij hadden de opdracht om
vernieuwde schoolgebouw. Zijtaart is ook bezig met
Zijtaart in beeld te brengen en maakten kennis met mensen afvalscheiding. Dit is de toekomst!
uit Zijtaart die enthousiast verhalen vertelden over hun
Roos, Sabionne, Patrick, Joyce de Klijn en Maartje
dorp.
In deze rubriek leest u de komende 10 weken hun verslag.

De toekomst van Zijtaart
Het dorp dat op verdwijnen staat? Integendeel!
Lopend naar het dorpshuis zagen we al veel
nieuwbouwhuizen en ze waren ook nieuwe
seniorencomplexen aan het bouwen. Dus een goede reden
om de straat op te gaan en de inwoners van Zijtaart vragen
te gaan stellen.
De eerste vrouw die wij tegenkwamen was met haar
kleindochter aan het wandelen. Ze maakte graag even tijd
voor ons. Zelf woont ze niet meer in Zijtaart, maar past hier
vaak op! Ze denkt zeker dat er een toekomst is: “De
basisschool, het klooster en het dorpshuis zijn net
vernieuwd. Dit doen ze toch niet als het op verdwijnen
staat?”
Met deze informatie
gingen
we op zoek naar
andere
bewoners. Denken
zij er
ook zo over?
We kwamen uit bij
een
echtpaar dat al meer
dan 60
jaar in Zijtaart
woont.
Ze vertelden dat het
een echt
dorp is, iedereen kent elkaar en het is een hechte
gemeenschap. Door de nieuwbouw kunnen ook de
‘kinderen’ in Zijtaart blijven wonen. Helaas is de buurtbus
al verdwenen en hierdoor is het dorp minder toegankelijk.
Voor de oudere mensen is het belangrijk dat voorzieningen,
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KBO
AGENDA
maandag 15 december 13.30 uur Kaarten
dinsdag 16 december 09.30 uur Seniorenkoor
dinsdag 16 december 12.00 uur Eetpunt
dinsdag 16 december 13.00 uur Vrij biljarten
dinsdag 16 december 14.00 uur Line dansen
woensdag 17 december 14.00 uur KERSTVIERING
donderdag 18 december 09.00 uur Wandelen
donderdag 18 december 12.00 uur Eetpunt
donderdag 18 december 13.00 uur Competitie biljarten
donderdag 18 december 13.30 uur Kaarten
vrijdag 19 december 13.30 uur Bridgen
KAARTEN
Uitslag van de kaartmiddag op donderdag 4 dec. 2014:
Jokeren:
1. Marie Habraken
125 pnt.
2. Jaantje v.d.Burgt
108 pnt.
Rikken:
1. Tiny v.Kasteren
120 pnt.
2. Bert Vissers
105 pnt.
3. Tiny v.Zutphen
81 pnt.
Poedelprijs: Gerard Pepers
- 59 pnt.
Loterij:
Henk v.d.Linden.

BRIDGEN
Zijtaartse Bridge Club 2 dec 2014
Lijn A
1 Bert Kanters & Diny Kanters
2 Gerard Bekkers & Riet Koevoets
3 Riet v. Hout & Corry Kastelijn
4 Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
5 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
6 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
7 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
8 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
9 Ria Delisse & Toos v. Berlo
10 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
11 Cor v.d. Berg & Cor Mollen
12 Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
13 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
14 Henk v.d. Linden & Mien Vissers
15 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven

67,08
61,67
58,33
55,83
54,86
53,13
50,35
47,57
47,22
46,25
45,83
44,79
43,75
39,58
38,33
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Lijn B
1 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
2 Hannie Habraken & Fien Rooijakkers
(3) Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
(3) Anneke Jans & Maria Pepers
5 Mien Vermeulen & Marietje v.d. Wijgert
(6) Ad Koevoets & Jacqueline Brus
(6) Annie v. Berkmortel & Maria Rijken
8 Clasien Nolle & Trudy Smulders
9 Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis
10 Hein de Wit & Jo de Wit

60,94
55,73
52,60
52,60
50,00
47,40
47,40
46,88
45,31
41,15

Bridge KBO 6 dec 2014
Lijn A
1
Theo van Dijk & Toos van Dijk
2
Bert Kanters & Diny Kanters
3
Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
4
Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
5
Mien Verhoeven & Mien Vissers
(6) Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
(6) Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk
8
Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
9
Toon v. Creij & Wim v. Os
(10) Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
(10) Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
12
Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
13
Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
14
Cees v. Hout & Riet v. Hout

57,47
54,17
53,99
53,37
52,01
48,72
48,72
48,61
48,16
47,22
47,22
47,05
46,74
46,60

Lijn B
1
Cor Mollen & Cor v.d. Berg
(2) Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
(2) Harrie Lucius & Nelleke Stolk
4
Gerard Bekkers & Albert van de Hurk
(5) Coby Koekkoek & Wim Koekkoek
(5) Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
7
Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
8
Marietje v.d. Wijgert & Joke van der. Burgt
9
Henk v.d. Linden & Toos van Berlo
10
José van Kempen & Fien Rooijakkers
11
Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
12
Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart

59,58
57,08
57,08
56,25
51,67
51,67
51,25
47,92
47,50
42,50
39,17
38,33
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Tweede Kamer niet akkoord met
bijdrage aan De Ruit
Nu in de Tweede Kamer een motie is aangenomen om een
financiële bijdrage te leveren aan het versterken van
maatregelen aan de A67 (Eindhoven-Venlo) en de A58
(Eindhoven-Breda) vervalt de overheidssteun aan de
plannen van de zogenaamde Ruit bij Eindhoven. Wat
hiervan de gevolgen zijn voor de situatie bij Veghel –
Zijtaart is nu nog niet duidelijk. Wel is al bekend dat de
provincie (het college van Gedeputeerde Staten) zwaar
teleurgesteld is in dit besluit en dat deze partij in nader
overleg wil gaan met de minister. Ook het Veghelse
bedrijfsleven en het college van de gemeente zullen
proberen om alsnog iets gedaan te krijgen nabij Zijtaart.
Toch is het besluit van de Tweede Kamer voorlopig gunstig
voor het ons dorp, omdat de plannen niet aangepakt kunnen
worden zoals de provincie dat had gewild. Een pas op de
plaats, een uitstel of een afstel? Wat het gaat worden,weten
we nu nog niet.
Een voorlopige conclusie zou kunnen zijn, dat het
moeilijker gaat worden om een ombuiging van de N279 bij
ons dorp gedaan te krijgen.
En als college, bedrijfsleven en provincie toch willen
doordrukken dan zou het wel eens kunnen gebeuren, dat het
dorpen-alternatief sterker in beeld komt dan tot nu toe: over
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bestaande infrastructuur! Daaraan willen we onze
medewerking verlenen o.a. om het huidige en toekomstige
sluipverkeer langs ons dorp te voorkomen.
Of zou het besluit van de Tweede Kamer nadeliger kunnen
uitwerken als de provincie het eigen budget voor De Ruit
overhevelt naar een omleiding bij Zijtaart?? Dan kan het
nog nadelig uitwerken, omdat dan mogelijk een vierbaans
traject wordt uitgewerkt.
Al met al dus nog veel onzekerheden!
Wat achter de schermen besproken wordt (Van Heugten
met de minister, bedrijfsleven en gemeente met de
provincie) wordt niet gedeeld met andere partijen o.a. met
de dorpsraden. We kunnen nu niet meer doen dan alle
informatie nauwlettend volgen en te reageren waar en
wanneer dat kan.
Tot zover onze reactie op het besluit van de Tweede Kamer.
Dorpsraad Zijtaart

GEZOCHT!
Ik ben op zoek naar een persoon die model wil zijn voor
acnebehandeling(en) bij mij op school.
Ik ben gediplomeerd schoonheidsspecialiste en ben nu
bezig met een specialisatie jaar. Hiervoor moet ik een acne
examen doen. De eisen van het model: minimaal 5 puisten
met witte kop, en
minimaal 5 mee-eters.
Het gaat om het
gezicht of rug.
Kent u iemand die mij
hierbij kan helpen?
Neem dan zo snel
mogelijk contact op
met mij via de mail.
Groetjes Nicole van Eijndhoven
nicole.eijndhoven@outlook.com

Postzegels gevraagd
Met de Kerstdagen en jaarwisseling in zicht, zullen er
zeker weer veel kaarten verstuurd worden. Mijn
verzoek is : bewaar de postzegels voor mij. Deze
breng ik naar de zusters in het Retraitehuis van Uden
en daar worden ze verwerkt en verkocht. De opbrengst
hiervan komt geheel ten goede aan hulpmiddelen voor
gehandicapten in de derde wereld, en dan vooral de
jongeren.
Vorig jaar hadden ze een opbrengst van ruim 34.000
Euro, het is dus zeker de moeite waard om ze te
bewaren.
Graag hiervoor uw medewerking.
U mag ze bezorgen bij;
Mientje Rooijakkers,
Laarsweg 2

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 24 nr. 10

SPORTAGENDA
VOW Jeugd 13 dec 2014
A2
thuis
VCO A1
C1
vrij
D1
thuis
Schijndel D3
D2
uit
VCO D1 G
E1
vrij
E2
thuis
Avanti'31 E4
F1
uit
Schijndel F2
F2
thuis
Avesteyn F3
F3
vrij
MB1 vrij
MB2 thuis
S.C.I./FLYNTH MB1
MD1 vrij
MD2 uit
Hapse Boys MD1
ME1 thuis
SCMH ME1

10 dec. – 17 dec. 2014
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SPORTUITSLAGEN
14:30u
13:00u
10:30u
9:30u
10:15u
10:30u

VOW Veteranen 6 dec 2014
Oostrum VOW VET
VOW Senioren 7 dec 2014
VOW H1 Nijnsel/TVE Reclame 1
VOW H2 Avesteyn 3
Rhode 7 VOW H3
VOW H4
Erp 7
SCV'58 VR1
VOW VR1
FC de Rakt VR1
VOW VR2

1-6
2-8
2-1
7-2
3-1
2-2
7-0

13:00u
11:00u
9:30u

VOW Veteranen 13 dec 2014
16:30u
Mierlohout
VOW
VOW senioren 14 dec 2014
11:00u
Boekel Sport 6 VOW 3
10:00u
WEC 5
VOW 4
11:30u
VOW VR1
Sparta'25 VR1
10:00u
VOW VR2
WHV VR1

Openingstijden met kerst en nieuw
Dinsdag 23 december open
van 8.30-12.30
Woensdag 24 december open
van 8.30-12.30
Zaterdag 27 december gesloten
Dinsdag 30 december open
van 8.30-12.30
Woensdag 31 december extra open
van 8.30-12.30
Vrijdag 02-01 gesloten
Zaterdag 03-01 open
van 8.30-12.30
Kerstlijsten liggen in de winkel.

Solistenconcours Sint Cecilia
zondag 14 december
Komende zondag wordt het jaarlijkse solistenconcours
gehouden in het dorpshuis van Zijtaart.
In de ochtend zullen de majoretten en enkele slagwerkers
laten zien wat ze allemaal kunnen. Om 11.00 uur zal deze
ochtend beginnen. Voor de majoretten zal de
prijsuitreiking rond 12.30 uur plaats vinden.
Het middagprogramma zal om 13.30 uur starten met het
opleidingsorkest waarna de blazers en overige slagwerkers
op mogen treden. Alle deelnemers zullen worden beloond
met een oorkonde en een advies van de jury. Ook worden
er enkele bekers uitgereikt voor de toppers van de dag.
Graag allen tot ziens op zondag 14 december. De toegang
is gratis.
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Voorverkoop Oliebollen VOW
start deze week
Op 31 december gaat VOW zoals bekend oliebollen bakken
en verkopen. We willen dit
VOW met 170 jeugdleden naar PSV – Dinamo Moskou jaarlijks terug laten keren en zijn
VOW Zijtaart gaat aanstaande donderdag 11 december met dan ook blij dat we geheel
Zijtaart kunnen voorzien van
170 jeugdleden naar de wedstrijd PSV – Dinamo Moskou.
overheerlijke oliebollen. In deze
Alle leden vanaf F t/m C jeugd hebben een uitnodiging
uitgave van het Zijtaarts belang zit een bestelformulier
gehad om mee te gaan naar de wedstrijd en er is massaal
waarmee u uw oliebollen alvast kunt reserveren. Het geeft
gehoor aan gegeven. We hielden rekening met het huren
van één bus maar door de enorme belangstelling hadden we ons dan al een beeld wat we kunnen verwachten op deze
dag. De oliebollen uit de voorverkoop zijn al voorgebakken
al vlug door dat we een tweede bus moesten gaan
en heerlijk op te warmen in magnetron of oven.
organiseren vertelt John de Wit organisator van dit
Vul het bestelformulier in en lever het in voor 19 december
evenement en mede hoofdbestuurslid. In ieder geval
fantastisch dat iedereen mee wil; dan organiseren we het in 2014 in de brievenbus of kantine van VOW of bij Petra van
ieder geval niet voor niets. We zijn bijzonder trots op onze Gorkum, Keslaerstraat 59 in Zijtaart. U kunt uw bestelling
ook mailen naar vow-oliebol@hotmail.com. Het onderste
jeugd en moeten ze af en toe natuurlijk ook wat leuks
deel van het bestelformulier kunt u thuis laten, zodat u nog
aanbieden naast het voetbal. VOW is niet alleen maar
weet wat u besteld heeft.
voetballen, maar hoofd- en jeugdbestuur vinden het dan
Op 31 december 2014 kunt u uw bestelde oliebollen afhalen
ook belangrijk dat alle leden en vrijwilligers het gezellig
bij VOW vanaf 13:00 tot 17:00 uur. Ook zullen wij
hebben binnen de club en vandaar dat we dus ook
activiteiten naast het actieve voetbalspel organiseren. De A natuurlijk verse oliebollen bakken tijdens deze uren,
jeugd en Meisjes B jeugd hebben in de herfstvakantie al een maar dan geldt: op = op.
clinic gehad van Luc Nilis en nu trekken we met de andere
Prijzen:
1 Olie- of krentenbol
€ 1,00
jeugdleden en begeleiding naar Eindhoven om de laatste
6
Olieof
krentenbollen
€ 5,00
wedstrijd van de poulefase in de Europa League te zien.
1
Appelbeignet
€ 1,25
Door de goede banden welke we al enkele jaren hebben met
(alleen tijdens voorverkoop)
PSV kunnen we dit soort uitjes en activiteiten organiseren
5 Appelbeignets voor
€ 5,00
en blijft het voor ons ook leuk om iets te organiseren. We
(alleen tijdens voorverkoop)
kijken in ieder geval uit naar donderdag en hopen op een
Met vriendelijke groet,
mooie wedstrijd (gezelligheid nemen we zelf natuurlijk al
Aactiviteiten commissie VOW
mee).

MUZIEK VERBINDT IN
ALZHEIMERCAFÉ
Muziek roept bij vrijwel iedereen allerlei gevoelens
op. Je kunt er blij van worden of juist melancholiek
en zelfs intens verdrietig. De laatste jaren wordt
muziek meer en meer gebruikt om het sociale
isolement van mensen met dementie te doorbreken.
Hoe muziek daarvoor ingezet kan worden, komt
aan de orde in het Alzheimercafé dat op 16
december om 19.00 uur zijn deuren opent in De
Eigen Herd aan de Rooijsestraat in Uden. Een
muziektherapeut laat de bezoekers kennismaken
met de mogelijkheden die muziek biedt in de
thuissituatie. Daar kan muziek verbinden, het kan
een hulpmiddel zijn om contact te maken,
innerlijke rust te bevorderen en het kan een
uitlaatklep voor opgekropte emoties zijn.
Bovendien werkt muziek ontspannend. Het belooft
een interessante avond te worden. Iedereen die iets
met dementie heeft is van harte welkom in dit
Alzheimercafé voor de regio Boekel, Uden,
Landerd, Veghel, Bernheze en Sint-Oedenrode. De
toegang is gratis.
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VOW MB1 voor 4e keer op rij kampioen
Afgelopen zaterdag 7 december kon MB1 voor de 4e keer
op een rij kampioen worden, maar dan moest er wel
gewonnen worden van Udi’19 MB1. En zij hadden juist de
beste wedstrijden gespeeld tegen de ploegen in de bovenste
regionen. In het begin van de wedstrijd kreeg Udi’19 ook
de beste kansen, maar gelukkig voor VOW vergaten ze om
te scoren en zoals zo vaak in het voetbal valt de goal dan
aan de andere kant. Na deze bevrijdende treffer voor VOW
liep VOW nog voor de rust uit naar een comfortabele 4-0
voorsprong. Hierdoor was de tweede helft een formaliteit
en uiteindelijk wisten de dames de wedstrijd met 6-1 te
winnen.
In 8 wedstrijden behaalde MB1 21 punten, werd er 32 keer
gescoord en kregen ze 15 goals tegen.

Trainer, leidsters en speelsters: proficiat met dit unieke
resultaat.
Jeugdbestuur VOW

10 dec. – 17 dec. 2014
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Ruitersport Zijtaart - Loes van
Asseldonk wint twee maal overtuigend
In Uden vond afgelopen weekend alweer de vierde
selectiewedstrijd plaats voor de ruiters te paard. Loes van
Asseldonk reed met haar paard Fitzroy twee keer een sterke
proef en behaalde een persoonlijk puntenrecord door twee
maal te winnen met 226 en 208 punten.
Ook Dirkje Aarts deed goede zaken met haar paard Champ
de Luxe. Zij werd namelijk 3de met 204 punten en 1ste met
198 punten in de klasse L2.
Ga zo door!
DDB: ‘Buitensportverenigingen gelijk behandelen’
DDB bezocht afgelopen weken een aantal
buitensportverenigingen, maar de gesprekken die de partij
voerde stelden allerminst gerust. Er liggen nog geen concrete
collegevoorstellen, waardoor verenigingen nog steeds in grote
onzekerheid verkeren,
ondanks dat ze al geruime tijd
met het college in gesprek zijn.
Verenigingen, met name de
buitensportverenigingen, zitten
in zwaar weer. Vanuit haar
oppositierol ziet DDB met lede
ogen aan dat het college liever
inzet op privatisering dan op
zelfwerkzaamheid. “Maar
privatisering is een
kortetermijnoplossing, terwijl
zelfwerkzaamheid juist hét
instrument voor de verdere
toekomst kan zijn om van 1 euro
2 euro te maken.” DDB
constateert bovendien
ongelijkheid: “Verenigingen in
Veghel worden anders
behandeld dan die in de
kerkdorpen, omdat ze nu
eenmaal groter zijn. In onze
ogen is dat onderscheid niet terecht. Wij vinden dat iedere
vereniging gelijk behandeld moet worden, onafhankelijk van de
grootte.”
Afgelopen raadsvergadering deed DDB een voorstel om
verenigingen binnen de geldende criteria de mogelijkheid te
bieden voor een passende accommodatie die voldoet aan de
gestelde normen van NOC-NSF. DDB staat nog steeds
achter het voorstel dat op 19 december 2013 unaniem is
aangenomen door de Raad, waarbij de gemeente
besloten heeft tot het uitlenen of garant staan voor
leningen. Daarmee kunnen verenigingen tóch investeren
om hun accommodatie te laten voldoen aan de normen
van NOC-NSF.
Het college heeft in de meest recente raadsvergadering
echter voorgesteld dat ook geprivatiseerde verenigingen
gemeenschapsgeld ‘krijgen’ om extra investeringen te
doen. DDB ziet dat hierdoor andere verenigingen te
kort worden gedaan.
DDB liet zich kritisch uit over het voorstel van het
college en deed een alternatief voorstel om
gemeenschapsgeld op een verantwoorde manier in te
zetten, zodat alle verenigingen, geprivatiseerd of niet,
toch de voor hen benodigde investeringen kunnen doen.
Ondanks het DDB-amendement besloot de raad om in
te stemmen met het voorstel van het college om
gemeenschapsgeld te geven aan een geprivatiseerde
vereniging. DDB hoopt dat door dit besluit geen andere
verenigingen ernstig gedupeerd raken.
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Deze keer heeft het orkest een prachtig programma om het
nieuwe jaar muzikaal op te starten. Wat te denken van
Carmen Prelude no. 1 van George Bizet? En wie het gemist
heeft bij Festival Fabriek Magnifique afgelopen zomer:
Hoe krijg ik hem zo ver (over relatieproblemen)
Mendelssohn’s vioolconcert in E-minor met de prachtige
Veel vrouwen worstelen met de vraag hoe ze hun man mee solist Joseph Puglia. In alle drukte van dat moment
kunnen krijgen naar relatietherapie. Maar ook bij andere
enigszins in de verdrukking geraakt. Daarom willen ze u
problemen kan het voorkomen dat je partner niet in de
deze bijzondere uitvoering niet onthouden. Tenslotte zullen
gaten heeft dat er een probleem is waar hij wat mee moet
ze tezamen met dansers van MIK Pieter Bruegel het
doen. Mannen lopen ook niet snel naar huisartsen en bij
bijzondere werk van componist Camille Saint-Saëns
stresssituaties (ook bij langdurige stress) wachten zij vaak
presenteren: Le Carnaval des Animaux. Al met al een
te lang. Hun partner zegt vaak: ga toch eens met iemand
programma om van te smullen. De locatie: CHV
praten, met je baas of met de bedrijfsarts, maar men herkent Noordkade, NCB-Laan 52-54, Veghel.
meestal niet zo snel dat men een probleem heeft. Bij
Kaarten à € 10,= verkrijgbaar bij UitPunt – Veghel of te
relatieproblemen hebben mannen nogal eens het idee dat zij reserveren via pieterjansen@home.nl
de schuld zullen krijgen, juist omdat ze zelf ook wel voelen
niet perfect te zijn. Maar niemand is perfect, dus deze man
hoeft ook niet perfect te wordenಹ.
Wat ik partners vaak adviseer, is hou op met sturen. Vaak
blijft men maar roepen dat het aan de ander ligt, dat hij er
iets mee moet doen, dat hij in therapie moet, dat hij iets
mankeert, dat hij moet veranderen. Hou daarmee op!
Probeer daarentegen goed te luisteren en vragen te stellen
die hem aan het denken zetten. (Dit heb je al een hele tijd,
Singer-Songwriter Jazz van Femme Vanille
hª? Wat zou je daaraan willen veranderen? Wat zou je
VEGHEL- In De Afzakkerij op CHV Noordkade in
Veghel staat komende zondagmiddag, 14 december,
hieraan kunnen doen?) Dus geen adviezen, maar hem zelf
Femme Vanille. Femme Vanille vermengt ouderwetse
laten nadenken. En als hij dan begint te denken over ಯmet
nostalgie met pop invloeden. De organisatie is weer in
iemand gaan pratenರ dan ook doorvragen over wat hem
vertrouwde handen van De Compagnie. Aanvang
optreden 15.00 uur, de zaal is open om 14.00 uur en de
tegenhoudt, of wat de redenen zijn dat hij daar zo tegenop
toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.
ziet. En ook dan weer niet zeggen: maar als je niks doet,
verandert er ook niks. Dat weet hij zelf ook wel. Veel beter
Alle Femme Vanille songs hebben een coördinaat, ze horen
is het aan te sluiten bij zijn gevoel: ik kan me voorstellen
bij een plek op de wereld. Van Amsterdam tot Moskou, van
dat je er tegenop ziet, het is ook niet gemakkelijk. Als je
Marokko tot New York. De liedjes zijn verbonden aan hun
wilt dat ik meega dan hoor ik het wel.
De kans dat hij op den duur een stap zet wordt hierdoor een locatie door persoonlijke verhalen. Op deze manier vormen
de songs een reis over de wereld, samengekomen op het
klein stukje groter. Het blijft natuurlijk zijn eigen
debuutalbum van Femme Vanille. Het album zelf is
verantwoordelijkheid. Maar als je je als partner ernstige
vernoemd naar de coördinaten van een parkbankje in New
zorgen maakt, kun je ook zelf eens een gesprek aangaan
York: 40° 51ƍ 10Ǝ N, 73° 56ƍ 18Ǝ W. In deze stad nam de
met een hulpverlener. Die kan daar
band het album op met de Emmy Award bekroonde
vaak ook wel tips voor geven.
producer Dan Dzula (Jos Stone, Roy Hargrove, e.v.a.).
Filmische Singer-Songwriter Jazz
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Femme Vanille vermengt ouderwetse nostalgie met pop
Interpunctie, Smientdonk 2
invloeden. Zangeres Karindra Perrier is een songwriter met
5467 CA Veghel
een eclectische stijl, en een neiging tot het bouwen van
tel. 06-21.59.24.35.
vreemde songvormen. De plaat doet denken aan een
www.interpunctie.nl
soundtrack van een film, vol met romantiek, spanning en
weemoedigheid.

Nieuwjaarsconcert met Alveare
Kamerorkest Alveare verzorgt in samenwerking met
Kunstgroep De Compagnie en MIK Pieter Bruegel, een
Nieuwjaarsconcert in de Podiumzaal van CHV-Noordkade
te Veghel. Het vindt plaats op zondag 4 januari, aanvang is
11:00 uur. Kom gerust wat eerder voor de geweldige
ambiance en de industriële uitstraling van het complex en
de koffie in het cultuurcafé De Afzakkerij.

Bioscopen Tour
Eerder dit jaar verzorgde Femme Vanille de support act van
Ntjam Rosie en Lisa Stansfield. Na hun release waren ze
album van de week bij Dolf Jansen op Radio 6, en werden
onder andere gedraaid op radio 2 en BNR. In het najaar zal
de band langs een aantal filmhuizen touren met hun
bioscoop voorstelling: een optreden ín de bioscoop zaal
begeleid met beelden van hun studiodagen in New York.
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Nieuwjaarsbrunch V.O.W.

Zondag 11 januari 2015
Tijd: 12.00 uur
Kosten tm 12 jaar € 6,- p.p.
Vanaf 13 jaar € 15,- p.p.
Opgave voor 1 januari 2015
Kantine V.O.W.:
Toine Adriaans, Keslaerstraat 31
John de Wit via email john.dewit@live.nl
Maria Cissen via email mariacissen@kpnplanet.nl
Bij opgave meteen contant betalen of overmaken op
banknummer NL62RABO0160804957 tnv V.O.W.
o.v.v. Brunch voor- en achternaam

Uw opgave is definitief als de betaling is voldaan voor
1 januari 2015 en u een brunchkaart heeft ontvangen.

NIET VOORAF BETAALD = GEEN DEELNAME
(oude brunchkaarten zijn niet meer geldig)

Aansluitend houdt V.O.W. na de brunch (ca 13.30 uur) een
nieuwjaarsreceptie waar iedereen van harte welkom is
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P.V. ASSELDONK
CHAMPIGNONS BV
Krijtenburg 11,
5465 PL Zijtaart
06 - 424 713 36
Email: p.v.asseldonkchampignonsbv@hotmail.com

Gevraagd wegens uitbreiding:
medewerker champignons.
Werk bestaat uit:
Verpakken verzendklaar maken champignons,
Technische werkzaamheden verrichten aan gebouw.
Storingen verhelpen aan machines.
Administratie.
Wij bieden: Marktconform salaris en prettige werkomgeving.
Functie eisen:
Zelfstandig kunnen werken.
Technisch onderlegd is een eis.
Je weet wat aanpakken is.
Gemotiveerd.
Bereid om flexibel te werken.
Voor vragen bel of mail.

24 uur van Zijtaart
ZB5

ZB6

In de winter van 2012 is er een schaatsbaan aangelegd bij de
Leinsehoefsslag. Na een week met up en downs is het gelukt
om te schaatsen. Hoeveel avonden is er op deze baan
geschaatst en noem minimaal 5 namen van de “ijsmeesters”
die overdag en ’s nachts aan de baan hebben gewerkt om dit tot een goed einde te
brengen.
Jaarlijks wordt er door WTC Zijtaart een fietscross wedstrijd
georganiseerd op de zaterdag voor de kermis. Veel jongens en
meisjes strijden hier om een mooie beker.
De uitslag een aantal jaren geleden was 1) Marloes van Kessel, 2) Nienke Zoete, 3)
Kim van Zoggel. Wie werd er in de zelfde leeftijdklasse bij de jongens 1, 2 en 3.
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Leuk om te geven of om te krijgen!

Natuurlijk bij Kleijngeld…

