KERSTMIS 2014
Je weet dat er tijdens de Kerstdagen niet overal vrede is,
maar je durft te geloven dat mensen heel veel dingen ten
goede kunnen veranderen.
Is dat uw Kerstmis? Dat kan.
Je kunt een hand geven aan elkaar, een verwijt niet uiten,
een ruzie bijleggen. Je kunt zingen over alle mensen, mensen
van goede wil. Je kunt vertellen wat je aan goeds van anderen
hebt meegemaakt en zwijgen over het kwaad dat jou werd
aangedaan.
Is dat uw Kerstmis? Dat kan.
Je mag erop vertrouwen dat er met deze Kerstdagen weer een
paar barmhartige Samaritanen meer zullen zijn. Een paar arme
kinderen meer met een doos vol cadeaus, een paar mensen meer
met vertrouwen in hun toekomst. Misschien niet allemaal door
jouw werk, maar het gebeurt en daar mag je blij om zijn.
Is dat uw Kerstmis? Dat kan.
Misschien heb je plannen: wat minder voor onszelf, wat meer
voor elkaar. Ruimte voor kinderen, rust voor oude mensen,
aandacht voor gehandicapten. Je zoekt samen een weg om er
iets van waar te maken.
Is dat uw Kerstmis? Dat kan, want het Kerstfeest
inspireert ons tot veel goede dingen.
Een gezegend Kerstfeest voor U en de uwen,
voor alle mensen, wie ook, waar ook, en fijne dagen.
Pater Ben van Delden

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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Natuurlijk bij Kleijngeld...

Concert

Zondag 21 december
Organisatie is in handen van:

Koor Vivace
Met medewerking van:

Koor de Vrolijke Zangers
Gitaarclub Pizzicato
Gem en gd K o o r
J a n va n Lee M a n n en ko o r
Lambertuskerk te Zijtaart
Aanvang 13.30 uur
Gratis ENTREE

ZIJTAARTSE DECEMBERAKTIE
In de periode van 1 december t/m 31 december 2014 ontvangt u bij uw aankopen bij de
deelnemende ondernemers voor elke 5 euro tot maximaal € 500,00 1 gratis decemberbon.
Vul deze bonnen in en doe ze in de speciale bussen bij onderstaande ondernemers t/m 31
december 2014.

Hoe meer decemberbonnen, hoe meer kans op onderstaande prijzen.
1e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 150,00
2e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 125,00
3e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 100,00
4e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 75,00
5e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 50,00
6e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 40,00
7e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 30,00
8e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 25,00
9e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 25,00
10e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 25,00

De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht plus een uitnodiging voor 5 januari, voor de
prijsuitreiking in ‘t Dorpskaffee.
De hele trekkingsuitslag zal worden bekend gemaakt in het Dorpsnieuws Zijtaarts Belang
van 7 januari 2015.

De deelnemers zijn:
Autocentrum Zijtaart BV M. v.d. Heijden
Café-zaal Kleijngeld
‘T Dorpskaffee
Eethuis de Reiger
Raaijmakers drukwerk
De fietsenwinkel Zijtaart
Ad van Kessel BBQ specialist
Uw bakker Jeanny en René van Houtum
Zuivelhandel Theo Bosch
Hetty’s dorpswinkel

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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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
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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

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

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

17 dec. – 31 dec. 2014
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

SPORTUITSLAGEN
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

De redactie bedankt:
de adverteerders
de sponsors
de donateurs
voor de ontvangen steun in 2014
en wenst de lezers
een voorspoedig en gezond 2015
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Solistenconcours fanfare groot succes!
Afgelopen zondag 14 december vond het solistenconcours
plaats van fanfare Sint Cecilia. De dag startte met de
jeugdslagwerkgroep en een volle zaal publiek! In de
ochtend werden de optredens afgewisseld tussen

slagwerkers en majorettes.
De majorettes werden gejureerd door Yvonne van Ingen.
Zij kwam tot de conclusie dat alle meiden heel mooi
hadden gedanst en dat iedereen er zo mooi uit zag! De
prijzen gingen naar Yentle van de Biggelaar,
zij werd 1e en danste op ‘Brave’. De 2e prijs
ging naar de dames van het C-team. Zij
dansten op de muziek van Michael Jackson.
Het D-team dat danste op Annie, won de 3e
prijs. Ook was er nog een aanmoedigingsprijs
te verdelen en deze prijs ging naar Maud van
Asseldonk en Vera van Lankvelt. De ochtend
werd afgesloten met een serenade voor alle
majorettes die meegedaan hadden aan het NK
en daar mooie prijzen hadden gewonnen, wel
verdiend!
De middag startte om 13.30 uur met het
opleidingsorkest. Daarna kwamen er vele
slagwerkers en blazers voorbij. De slagwerkers
werden
beoordeeld door
Henk
Schellekens.
Henk benoemde
dat het dicht bij
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elkaar lag, maar dat Annelie Zoete vandaag de beste was.
Zij won dan ook de 1e prijs met ‘Etude 21’. Tweede van de
dag werd Stijn van Uden met ‘Repetition March’ en de 3e
prijs mocht Bram van der Linden in ontvangst nemen, hij
speelde ‘Rodeo’. Ook was er voor de slagwerkers een
aanmoedigingsprijs, dit maal voor Martijn van Gorkum,
knap gedaan!
De blazers werden gejureerd door
Albert-John Vervorst en Ralf van
der Heijden. Zij hadden de moeilijke
taak om onder de vele talenten de
prijzen te verdelen. Uiteindelijk
kwamen zij tot de conclusie dat
Yara van der Cammen had
gewonnen! Zij speelde op haar
bugel
het
nummer
‘Roadbl
ock
ahead’.
Tweede
werden Marit van Dinter en
Lieke van der Burght, deze
jonge dames brachten op bugel
en trompet het
nummer
‘Budapest’ ten
gehore. Pien van
Uden mocht de 3e
prijs mee naar
huis nemen.
Onder
pianobegeleiding
speelde zij op altsaxofoon de
nummers Le jardin du muséum en Une
marche pour nobuya.
De aanmoedigingsprijs voor de blazers ging
naar Wies van der Linden en Dominique de
Wild, zij spelen nog maar enkele maanden op
bugel en trompet maar konden het nummer
‘Medley voor al je fans’ al heel mooi spelen!
Allemaal bedankt voor deze gezellige dag en
hopelijk tot volgend jaar!
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Brabantse Kampioenschappen.

Successen bij Nederlandse
kampioenschappen Majorette op 13
december 2014!
Zaterdag jl. was het NK majorette van de KNMO in
Waalwijk. Zijtaart mocht meedoen met 4 deelnames:
1.
Het C-team, bestaande uit Yentle van

den Biggelaar, Marit van Dinter, Hieke van den Elzen
en Anne van Lankvelt. Jeugd 2-A ensemble. Bij de
Brabantse kampioenschappen werden ze 3e. Gisteren
zaten zij met 5 in de poule en werden 4e. Net geen
podiumplaats. O.l.v. Marlotte Habraken en Emmy
Jonkers hebben ze een geweldig resultaat geboekt. Dat
belooft nog wat voor de toekomst.

Als tweede kwam Yvanka van den
Biggelaar in de Junior A-basis solo aan de beurt. Bij
de wedstrijd in juni haalde ze al haar ticket voor het
BK. Bij de wedstrijd in september in Someren
promoveerde ze naar de middenklasse. Op de
Brabantse Kampioenschappen werd ze 3e. In een
deelnemersveld van maar liefst 8 werd zij gisteren op
het NK 3e met 70,35 punten. Daarmee werd ze 3e van
Nederland en ging met brons naar huis
3.
Yvanka van den Biggelaar en Roselin
Raaijmakers kwamen uit in de Junior A-basis-duo.
Ook zij plaatsten zich in juni met een no drop routine
direct voor de Brabantse Kampioenschappen. Tijdens
de wedstrijd in Someren promoveerden ze naar de
middenklasse met hun show. Op de Brabantse
Kampioenschappen werden ze 1e. En gisteren op de
Nederlandse Kampioenschappen in een poule met 5
deelnemers 1e van Nederland met 71,1 punt.
4.
Het B-team is sinds februari bij elkaar
in deze samenstelling. Alicia, Floor, Joanita, Joelle,
Marit, Roselin en Yvanka staan o.l.v. Silvy JanssenVissers en Marjan van Asseldonk. Ook zij haalden
meteen bij de eerste wedstrijd een ticket voor de

Tijdens de wedstrijd in Waalwijk promoveerden ze
naar de middenklasse Junior A. Op de Brabantse
Kampioenschappen werden ze 1e. Gisteren werden ze
in een sterk deelnemersveld met 8 deelnemers 2e , dus
zilver.
Allemaal van harte gefeliciteerd met deze
successen.
Anja Heerkens

2.

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.

31 december

van 22.00 tot 24.00 uur

Natuurlijk bij Kleijngeld...

Eethuis en Partyservice
“De Reiger”

Voor de jaarwisseling:
Haal tijdig uw bestellijst.
Deze liggen er voor U in ons Eethuis.
Op maandag 22 december,
Dinsdag 23 december,
Kerstavond 24 december,
1e kerstdag 25 december en
2e kerstdag 26 december
zijn wij gesloten.
Zaterdag 27 december en zondag 28 december zijn wij
weer open.
Maandag 29 december, dinsdag 30 december en
woensdag 31 december zij wij gesloten.
Nieuwjaarsdag 1 januari zijn wij geopend vanaf 16.00 uur.
2 januari zijn wij weer normaal geopend.
Eethuis “De Reiger”
Pastoor Clercxstraat 62
Zijtaart
Tel. (0413) 34 33 82
Wij wensen u allen prettige en smakelijke Feestdagen!

Kerstavond & 1e kerstdag
om 22:00 uur open
2e kerstdag gesloten
Ook de snackbar is gesloten

Oudejaarsavond 22:00 uur open
Snackbar open
Van 22:00 tot 3:00 uur in de nacht
Nieuwjaarsdag 16:00 uur open
Ook voor Uw frietbestelling

