Nieuwjaarsreceptie 2015
Zondag 4 januari
Tijd:10:30-12:00 uur Plaats: Het Dorpshuis
Op zondag 4 januari a.s. wordt in het Dorpshuis de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor de
hele Zijtaartse gemeenschap gehouden. Na afloop van de H. Mis is iedereen van harte
welkom om elkaar in “Het Dorpshuis”, onder het genot van een kopje koffie en een
drankje, een Zalig en Gelukkig Nieuwjaar toe te wensen. Dus ook mensen die niet naar de
H. Mis gaan, zijn van harte welkom!
Wij zien u graag op zondag 4 januari in het Dorpshuis van 10:30 uur tot 12:00 uur.
Stichting Dorpshuis Zijtaart en ‘Werkgroep Onder de Toren’

Kerstboom verbranding zaterdag 10 januari 2015
Plaats: Ponyterrein de Leinsehoefslag
Inleveren van de kerstbomen kan vanaf 16.00 uur tot 17.30 uur op ponyterrein de
Leinsehoefslag. Per ingeleverde kerstboom krijg je wederom een lotje waarmee je kans
maakt op leuke prijzen! Prijsuitreiking is om 17.45 uur. Vanaf 17.30 uur staat de warme
chocolademelk klaar. Om 18.00 uur wordt de stapel kerstbomen in brand gestoken door de
brandweer.
Dus, jongens en meisjes doe je best en verzamel (maximaal 10) kerstbomen en breng deze
naar het ponyterrein.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Woensdag: 31 december 19.00 u. Oudejaarsviering Pater van Delden (Samenzang)
Wij gedenken: Wim van Schaijk en overl. familie Kuijpers-Kuijpers; Alle overleden
parochianen van het afgelopen jaar.
Donderdag: 1 januari 9.30 u. Nieuwjaarsviering Pater van Delden (Gem.Koor)
Voor het welzijn van onze geloofsgemeenschap H. Lambertus hier in Zijtaart.
Zondag: 4 januari 9.30 u. Pater van Delden (Samenzang)
Wij gedenken: Jans van Eert-Zomers en dochter Tonny (nms. Broederschap Hakendover);
Miek Willems en Dina van den Hurk (vanw.verjaardag); Mnd.ged. Doortje van NunenBrugmans; Overl. oud. Rooijakkers-van Lankvelt en overl. familieleden.
Mededeling: A.s. zondag 4 januari wordt er om 10.30 uur in Het Klooster een
nieuwjaarsreceptie aangeboden door de geloofsgemeenschap H. Lambertus en Het
Dorpshuis. Onder het genot van een kopje koffie of thee en een drankje is iedereen van
harte uitgenodigd om elkaar een Zalig en voorspoedig Nieuwjaar te wensen.

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.

Spellenmiddag “Zes!”
Voor de jeugd: 2 jan. 2015. 13.30 - 16.00 u.
Spellenavond “Zes!” 2 jan. 19.00 – 23.00 u.
en Buurtkeezen competitie 2 jan. 20.00 –
23.00 uur.

Joke van Zutphen 25 jaar vrijwilliger
bij Dorpshuis Zijtaart

Tijdens de Kerstbijeenkomst voor de vrijwilligers van het
Dorpshuis is Joke gehuldigd voor haar 25-jarig
Kinderen in de leeftijd van 6/7 jaar tot 14 jaar kunnen
“dienstverband” als vrijwilliger van het Dorpshuis.
gezellig bordspellen komen spelen.
In de afgelopen 25 jaar is Joke erg betrokken geweest bij
Voor de jongere kinderen zijn er tal
het Dorpshuis. Wat er ook moest gebeuren, op haar kon je
van kortdurende spellen klaargezet.
altijd een beroep doen. Denk hierbij aan werkzaamheden
Voor de wat oudere jeugd komt de
als gastvrouw, het verzorgen van lunches, de versieringen
uitdaging om grotere “volwassen”
in het oude Dorpshuis, bloemen verzorgen én als het nodig
spellen te (leren) spelen. Het is een
is, zelfs de boodschappen doen voor André. Daarnaast heeft
groot genoegen om met anderen een
Joke al die jaren de schoonmaakwerkzaamheden in het
spannend spel te gaan spelen. De
Dorpshuis voor haar rekening genomen. De laatste jaren
toegang is gratis.
doet zij dit samen met Jo Claassen.
Prijzen.
Door de veelzijdigheid van Joke is ze vaak de reddende
Tijdens de middag kunnen prijsjes gewonnen worden door engel van onze beheerder. In de loop der jaren heeft ze
je “Zes!” kubus in te leveren! Alleen dan kom je in
samen met André een hecht team gevormd, waardoor ze op
aanmerking voor een prijs! (Nog geen bouwplaat gekregen? een prettige manier samenwerken. Ook de samenwerking
Ga naar het Dorpshuis en aan de balie kun je je bouwplaat
met de andere vrijwilligers gaat op een ontspannen en
ophalen.)
gezellige wijze.
’s Avonds wordt de spellenavond gehouden, samen met het Het bestuur van het Dorpshuis is erg blij met de inzet van
buurtkeezen. Zaal open vanaf 19.00 uur. Buurtspelers:
Joke en al de werkzaamheden die ze voor het Dorpshuis
graag om 19.45 aanwezig.
doet. We hopen dan ook dat Joke nog jaren als vrijwilliger
Veel spelplezier in 2015!
in het Dorpshuis werkzaam zal zijn.
“Zes!” van EGZ Evenementen Groep Zijtaart
Joke ontzettend bedankt!
Bestuur Stichting Dorpshuis Zijtaart
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door Ton Rietbergen. Uitgangspunt daarbij was een goede
zichtbaarheid van de groep als geheel en bijzondere
In 1924 zal koster Hendrik Rietbergen wel voor zijn eerste aandacht voor het koppel Maria – Jozef en het kindje Jezus
in de kribbe. Apart is het stalletje ìn de stal waardoor de
keer - achter in de kerk – de kerststal hebben opgebouwd.
héle stal een extra accent krijgt. De stal is enigszins NeoIndertijd waren daar de “hogkooie”, de verhoogde banken
Gotisch in zijn uitstraling: net als de Zijtaartse
voor de gelovigen, die aldus toch nog wat van de H Mis
Lambertuskerk zelf, verrijkt met enkele romantische
konden volgen. Een ideale slaapplaats ook nog. Op de
elementen.
daarvóór geplaatste knielbanken (gratis, bestemd voor de
Het was dit jaar de 90ste keer dat de stal door de familie
jeugd) werd de stal opgebouwd; type schuur.
Later werd de kerststal gepromoveerd naar het Maria-altaar, Rietbergen werd gebouwd, sinds 2008 samen met Cor en
Henk. Geheel in de traditie van de bouw, werd zoon
linksvoor in de zijbeuk, een plaats waar vanaf dat moment
altijd de kerststal gebouwd werd. Om de zegenende maagd Jochem met zijn kinderen ingeschakeld om mee te bouwen
en zo het feest van Kerstmis luister bij te zetten. Zo leren zij
te camoufleren werden er “masten” (grove dennen)
voorgezet. De oude stal was langzamerhand zó vermeuteld al vroeg de fijne kneepjes van het kerstallenbouwen. Of ze
ook werkelijk in Zijtaart de kerststal gaan opbouwen is
dat een nieuwe moest worden ontworpen. Met fraaie
allemaal in Gods weide hand.
berkentakken en veel vakmanschap werd een romantisch
stalletje gebouwd door de firma Van Boxmeer, gedekt met
stro. De bodem van de stal werd bedekt met mos - toen nog Vanuit de Bron
volop aanwezig in “De bulte” - en de beelden werden
zorgvuldig in de stal gezet: de os en de ezel op een
Oudejaarsavond
verhoginkje want die waren wat klein uitgevallen in de
kerstgroep. De drie koningen werden pas later erbij
’t Is vijf voor twaalf; wij zitten stil te wachten
geplaatst, ná Kerstmis, precies volgens het kerstverhaal.
totdat de klok het jaar zal laten gaan.
Zo ging dat vele jaren tot de kinderen Rietbergen de taak
Voorbije jaren komen in gedachten,
overnamen, rond de zestiger jaren. Er verschenen andere
herinneringen sluipen langzaam aan.
stalletjes, van modern tot puur natuur, maar de kerstgroep

Bouwjubileum van de Zijtaartse kerststal

’t Is vier voor twaalf; dit jaar is heengevlogen.
Waarom gaan jaren thans zo snel voorbij?
De tijd is immers zonder mededogen,
hij stuwt ons verder zonder medelij.
’t Is drie voor twaalf; ze zijn niet te verdringen
de beelden van wat vroeger is geweest
aan jeugd en vrolijkheid en blijde dingen
aan liefde en aan goedheid nog het meest.
’t Is twee voor twaalf; ik reis door het verleden,
ik zie mijn kinderen, nog klein en zonder zorg;
de avonden, ’t gebedje dat zij deden,
het huis dat alle liefde in zich borg.
’t Is een voor twaalf; ik heb mijzelf hervonden
op deze laatste avond van het jaar.
De wijzer draait, nog enkele seconden,
ik kom nog net met mijn gedachten klaar.
bleef steeds hetzelfde.
De huidige stal werd in 2008 gebouwd bij de Leinse
Hoefslag. Cor Coppens en Henk van de Ven waren
behulpzaam bij het uitwerken van het werkplan, ontworpen

Twaalf uur; ik hoor de korte slagen,
een jonge stem leest uit Gods heilig Woord:
‘Vrees niet, want Ik ben bij u alle dagen,
totdat Ik kom’- ik kan weer rustig voort.
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Bridge KBO 19 december 2014
Lijn A
1 Gerard Bekkers & Albert van de Hurk
AGENDA
2 Theo van Dijk & Toos van Dijk
Maandag 5 januari 10.00 uur: Onderonsje
3 Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
Maandag 5 januari 13.30 uur: Kaarten
4 Piet Thijssens & Riek Rijkers
Dinsdag 6 januari 09.30 uur: Seniorenkoor
5 Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
Dinsdag 6 januari 12.00 uur: Eetpunt
(6) Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
Dinsdag 6 januari 14.00 uur: Line dansen
(6) Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
Woensdag 7 januari 13.30 uur: Kienen
8 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
Donderdag 8 januari 09.00 uur: Wandelen
9 Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk
Donderdag 8 januari 12.00 uur: Eetpunt
10 Toon v. Creij & Wim v. Os
Donderdag 8 januari 13.00 uur: Competitie biljarten
11 Cees v. Hout & Riet v. Hout
Donderdag 8 januari 13.30 uur: Kaarten
12 Jana v.d. Acker & Riet Koevoets
Vrijdag 9 januari 13.30 uur: Bridgen
(13) Nelleke Stolk & Harrie Lucius
(13) Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
Op dinsdag 6 januari is het geen vrij biljarten omdat de zaal
15 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
niet beschikbaar is.

KBO

KAARTEN
De uitslagen van donderdag 18 december 2014:
Jokeren:
1. Mien ketelaars
88 pnt.
Rikken:
1. Bert Vissers
91 pnt.
2. Marjo Vissers
82 pnt.
Poedelprijs:
Tiny v.Kasteren
-71 pnt.
Loterij:
Harry Rooijakkers
De uitslagen van maandag 29 december 2014:
Jokeren:
1.Mien Ketelaars
121 pnt.
Rikken:
1.Tiny v.Zutphen
84 pnt.
2. Gerard Pepers
73 pnt.
3. Harry Rooyakkers 66 pnt.
Poedelprijs:
Jan v.Zutphen
-36 pnt.
Loterij:
Jaantje v.d.Burgt
BILJARTEN
Uitslagen nederlaagtoernooi Zijtaart – Heeswijk op
maandag 29 dec. 2014.
Corv.Zutphen
61 64 - Piet v.d.Heijden
53 23
Frans v.Leuken
37 87 - Theo v.Beekveld
47 51
Tonnie v.Uden
30 43 - Gerard Rooijakkers 41 37
Tonnie v.Uden
30 23 - Harry Kuijs
39 54
Rien v.Tiel
27 14 - Marinus Cleerdin 34 27
Chris v.Helvoirt
21 20 - Jan Schuurmans
33 29
Wim Kremers
21 22 - Willy v.Venrooy
29 15
Tonn Verbruggen 21 34 - Christ v.Uden
29 38
Cor Coppens
20 22 - Ad Smits
27 18
Jan v.Uden
18 12 -Ria v.d.Ven
25 15
Zijtaart
118,88 %
Heeswijk
85,99 %

65,97
60,83
57,99
53,82
52,43
48,61
48,61
48,33
48,26
46,25
45,14
44,10
42,92
42,92
40,83

Lijn B
(1) Christien v. Helvoirt & Chris v. Helvoirt
(1) Diny Kanters & Bert Kanters
(3) Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer
(3) Adriaan v.d. Tillart & Mien Vissers
5 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
6 Pieta Verbakel & Martien v Cleef
7 Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt
8 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
9 Harry v Boxmeer & Tonn Verbruggen
10 Piet v. Schayk & Mari v.d. Steen
11 Cor v.d. Berg & Cor Mollen
12 Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
13 Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart
14 José van Kempen & Fien Rooijakkers

58,68
58,68
57,64
57,64
54,86
51,74
51,39
49,31
46,53
44,79
44,44
43,40
42,71
38,19

ZBC Vrije speelavond 16 dec 2014-12-30
Lijn A
1 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
2 Gerard Bekkers & Riet Koevoets
3 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
4 Cor v.d. Berg & Cor Mollen
5 Toos v. Berlo & Jo Verhoeven
6 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
7 Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
8 Clasien Nolle & Trudy Smulders
9 Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
(10) Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
(10) Bert Kanters & Diny Kanters
12 Ad Koevoets & Jacqueline Brus

60,42
58,33
54,58
51,67
51,25
48,75
48,33
47,50
45,42
45,00
45,00
43,75
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Lijn B
1 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
2 Henk v.d. Linden & Mien Vissers
3 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
(4) Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
(4) Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
6 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
(7) Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
(7) Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
9 Anneke Jans & Maria Pepers
10 Maria Rijken & Mientje v.d. Tillaart

64,06
58,33
53,13
51,56
51,56
50,52
46,35
46,35
41,67
36,46

ZBO Kerstdrive 23 dec 2014
Lijn A
1 Cor v.d. Berg & Cor Mollen
2 Marietje v. Schayk & Toon v. Schaijk
3 Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
4 Maria Rijken & Ria Delisse
(5) Rina v. Berlo & Harrie v. Berlo
(5) Cees v. Hout & Jo Verhoeven
7 Riet v. Hout & Clasien Nolle
8 Riet Koevoets & Gerard Bekkers
9 Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
10 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
11 Diny Kanters & Bert Kanters

69,38
63,75
56,77
51,25
48,44
48,44
46,88
45,00
43,23
41,88
38,02

Lijn B
1 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
2 Jo van de Tillaart & Ad Koevoets
3 Marietje Wijgert & Harry v.d. Wijgert
4 Christien v. Helvoirt & Chris v. Helvoirt
5 Jo de Wit & Hein de Wit
(6) Mientje v.d. Tillaart & Henk v.d. Linden
(6) Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
8 Lilian Harbers & Rob Harbers
9 Annie v.d. Berkmortel & Mien Vermeulen
10 Petra v.d. Hurk & Albert v.d. Hurk

65,63
53,65
53,13
52,60
48,44
46,88
46,88
46,35
45,31
41,15
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Waar dacht u aan tijdens de afgelopen
Kerst in Zijtaart?
Met de titel VERBEELDING ROND KERST willen wij
met u terugkijken op de afgelopen weken. Al zouden we
geen kerststal, kerstkaarten met mooie plaatjes of sfeervolle
kerstfilms hebben, dan nog zouden we het Kerstverhaal
hebben. We moeten zeggen Kerstverhalen, want we hebben
twee versies, nl. van Lucas en van Mattheus. Elk verhaalde
met zijn eigen accenten. Deze geschiedenisverhalen zijn zo
betoverend, dat mensen door de eeuwen heen het niet
hebben kunnen laten ze op alle mogelijke manieren in beeld
te brengen.
Wie denkt dat deze geschiedenislessen saai zijn, moet op
maandag 5 januari om
10.00 uur eens naar het
Onderonsje in het
Klooster in Zijtaart
komen. Dan neemt
Thomas van der Horst
ons mee in de
geschiedenis van deze Kerstverhalen.
Het Kerstfeest was en zal altijd een grote weerklank
ondervinden, omdat het zo’n begrijpelijk verhaal is over
gewone mensen, die ineens in Gods droomwereld komen.
Op de dag voor het Feest van Driekoningen neemt Thomas
ons, aan de hand van foto’s uit alle tijden en gemaakt door
tal van toegewijde kunstenaars mee in de mystiek die al
eeuwen rond Kerst hangt.
Daarover kan Van der Horst heel boeiend vertellen en wie
weet kijken we na deze uiteenzetting met andere ogen naar
een Kerstverhaal. Het lijken dan misschien maar kleine
verhaaltjes, maar bijna altijd passen die in de grote lijn van
de totale geschiedenis van ons eigen leven. Deze
vertellingen geven de geschiedenis een bijzondere kleur en
maken de gesprekken bij het Onderonsje zo boeiend.
Wat: het Onderonsje voor alle 55+ers
Wanneer: maandagmorgen 5 januari 2015 van 10.00 tot
11.00 uur
Waar: Het Klooster Zijtaart
Kosten: gratis
Voor bezoekers van ’t Onderonsje is er volop gelegenheid
om deze morgen mee te praten over de verbeelding rond
Kerst met andere dorpsgenoten.
U komt toch zeker ook?

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.
De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten.
Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of
specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten
kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.
Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum
Bernhoven Voor alle openingstijden en locaties prikposten
zie: www.dcbernhoven.nl. Vragen hierover?: tel.: 0413 38 18 18 of via Email: trombose@bernhoven.nl
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Uitslag “raad het gewicht van de
sneeuwpop”
Vragen over de WMO,
Jeugdhulp of Participatiewet in 2015
Kijk op www.veghel.nl/dichtbij
De manier waarop de zorg en re-integratie in Nederland is
geregeld, verandert. Dat is nodig om de voorzieningen
toegankelijk, goed en betaalbaar te houden. Daarom draagt
de landelijke overheid per 1 januari 2015 diverse taken over
aan de gemeenten. Om de inwoners van de gemeente
Veghel te informeren over de veranderingen op het gebied
van de WMO, Jeugdhulp en de Participatiewet is er een
lokale campagne onder het motto ‘Dichtbij’ van start
gegaan.
Lokale campagne Dichtbij
Het Rijk is een landelijke campagne gestart met als slogan:
‘Nederland verandert. De zorg verandert mee’. De
gemeente Veghel sluit hierop aan met de lokale campagne
‘Dichtbij’. Hierbij wordt zoveel als mogelijk gebruik
gemaakt van lokale voorbeelden.
De afgelopen maanden hebben er regelmatig
informatiepagina’s in het huis-aan-huiskrant gestaan over
de komende veranderingen. Daarnaast is er een speciale
website ingericht met veel achtergrondinformatie:
www.veghel.nl/dichtbij. Ook is er een poster ontwikkeld
met algemene informatie. Deze is binnenkort terug te
vinden op druk bezochte openbare plekken zoals het
stadhuis, de bibliotheek en diverse gemeenschapshuizen.
Tot slot wordt er gebruik gemaakt van social media om
inwoners te informeren.
Persoonlijk geïnformeerd
De afgelopen maanden zijn de huidige cliënten zoveel als
mogelijk persoonlijk of via een brief geïnformeerd over de
op handen zijnde veranderingen.
Meer weten?
Kijk dan op www.veghel.nl/dichtbij.

Tijdens de kerstmarkt van zaterdag 13 december stond er
bij onze kraam een sneeuwpop, gemaakt van o.a. 5
autobanden. Vele briefjes zijn ingevuld om het juiste
gewicht te raden. De meest uiteenlopende antwoorden
hebben we gehad. Het juiste gewicht is: 38,50 kg.
Als winnaars zijn uit de bus gekomen :
1
Resa Van Boxmeer, 10 jaar uit Eerde met 38 kg
2
Cor v.d. Aa uit Zijtaart met 39,750 kg
3
Pim v.d. Linden, 4 jaar uit Zijtaart met 40 kg
De winnaars hebben inmiddels hun prijzen in ontvangst
genomen.
Wij bedanken iedereen voor het meedoen en tot op de
volgende kerstmarkt !

Gitaarclub Pizzicato start nieuwe
jeugdgroep!

Wil je graag gitaar leren spelen en daarbij zingen??
Gitaarclub Pizzicato start een nieuwe kindergroep in de
leeftijd van 9 tot 15 jaar. De lessen worden gegeven op
donderdagavond van 19.00 uur tot 19.45 uur in het
Klooster in Zijtaart. De lessen zijn in de even weken. Het
gaat om een beginners groep, ervaring is dus niet nodig.
Gitaarspelen wordt aangeleerd d.m.v. van akkoorden met
daarbij tokkel- en slagtechnieken; al na enkele lessen
kunnen kinderen leuke liedjes spelen. Ook wordt er bij het
gitaarspelen gezongen, zodat het samen een heel mooi
geheel wordt. Als de kindergroep meer gevorderd is, zullen
ze ook deelnemen aan optredens. Als de groep op korte
termijn compleet gemaakt kan worden, is de start op 5
maart 2015. Voor meer info en aanmelding tel. (0413) 85
23 52 of Pizzicato@live.nl.
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Vrijwilligers gezocht voor Brabantse
Kampioenschappen
Dankzij heel veel vrijwilligers zijn de Brabantse
Kampioenschappen in Zijtaart van 2008 bijzonder
succesvol verlopen. Misschien was u een van hen. Volgend
jaar, om precies te zijn in het weekend van 15 en 16
augustus, is het weer zover. Zoals u wellicht heeft gehoord
heeft Ruitersport Zijtaart opnieuw de eer gekregen om de
kampioenschappen te organiseren. Deze keer worden de
wedstrijden gehouden aan de Hoge Biezen. Natuurlijk
kunnen we ook nu niet zonder vrijwilligers. Denk
bijvoorbeeld aan hulp bij parkeren, horeca, opbouwen en
afbreken. Daarom bij deze alvast een oproep om 15 en/of
16 augustus in uw agenda te noteren als u graag mee helpt.
U kunt zich alvast opgeven bij Eva Verhagen, via
pcdereigertjes@gmail.com. Vergeet dan ook niet vrijdag 28
augustus vrij te houden, want alle vrijwilligers worden
uitgenodigd op onze feestavond. Wij zijn u zeer dankbaar
en hopen er weer een succesvol, maar ook sfeervol
weekend van te maken.
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Inzameling cartridges en mobiele
telefoons bij Broks Bloemen B.V.
In de maanden januari en februari
zamelt Broks Bloemen B.V. lege
cartridges en oude mobiele telefoons
in. Deze zullen begin maart
opgehaald worden door
CliniClowns, waardoor de opbrengst
hiervan ten goede komt aan zieke
en/of gehandicapte kinderen. Verzamelt u ook uw lege
cartridges en mobiele telefoons? Lever ze dan in bij Broks
Bloemen B.V. tussen 09.00 uur en 17.00 uur op het
kantoor. Bij de ingang van het kantoor vindt u hiervoor een
inzamelbak.
Hartelijk dank voor uw
hulp!
Broks Bloemen B.V.

Bibliotheekpunt Zijtaart

BYTZ - Darten
Wanneer: vrijdag 2 januari
Hoe laat: 20.00 ದ 23.00 uur
Waar: Dorpshuis
Entree:  2,00
In samenwerking met Dartclub Kleijngeld wordt deze
avond een darttoernooi georganiseerd. Aan het einde van de
avond zal de winnaar bekend worden gemaakt en beloond
worden met een mooie
prijs!
Zin om te darten? Zorg
dan dat je er bij bent!
Organisatie BYTZ
(werkgroep EGZ)

Discozwemmen BYTZ
Vrijdagavond 19 december jl. zijn we met een hele club
jeugdigen naar Eindhoven geweest om te gaan
discozwemmen. Daar hebben ze zich goed vermaakt. Alco
Brugmans, Helma van Zoggel en Marieke van de Laar
bedankt voor jullie medewerking!
Kortom: Een gezellige avond in Eindhoven.
Onze volgende activiteit zal
plaatsvinden op vrijdagavond
2 januari. We gaan dan darten.
Noteer het in je agenda!
De organisatie van BYTZ
(Werkgroep van de EGZ)

Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur
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11.00 uur: ontvangst 2x koffie/thee met iets lekkers. Let op:
zaal open om 10.30 uur
12.00 uur:
* Soep met stokbrood en kruidenboter
* Hoofdgerecht, met 2 soorten vlees met bij behorende
sausen, gebakken
aardappelen, warme groenten, salade, friet, mayonaise en
een gratis
consumptie
* Nagerecht: ijs met warme kersen, diverse bavarois.
14.00 uur: optreden van: De Peelhazen.
17.00 uur: afsluiting.
De kosten van deze dag zijn € 30,00- p.p., te voldoen bij
binnenkomst van de zaal. Graag betalen met gepast geld.
Wilt u naar deze nieuwjaarsreceptie komen, dan willen wij
u verzoeken u voor 5 januari 2015 bij uw contactpersoon
aan te melden of bij een van de bestuursleden. Wij kunnen
dan op tijd doorgeven hoeveel personen aan het diner zullen
deelnemen. De werkgroep wenst u allen een gezond en
voorspoedig Nieuwjaar.

Jong Nederland Zijtaart presenteert:
het dorpsspel ‘Kolonisten van Catan’
Samen met jouw team ga je verschillende uitdagingen aan.
De grondstoffen die je hiermee verdient, kun je gebruiken
voor de bouw van jullie
dorp. Maar pas op voor
de struikrover: hij kan
zomaar een deel van
jullie grondstoffen
afpakken!
Iedereen tussen de 11 en
16 jaar mag met zijn
team meedoen. Opgeven
van tevoren is niet nodig. Je kunt dus gezellig met al je
vrienden meedoen!
Vrijdag 23 januari om 18.30 uur verzamelen we bij de
blokhut. We verwachten rond 21.30 uur klaar te zijn met
het eindspel.
Welk team bouwt het grootste dorp?!

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie

Bond van Alleengaanden kring Uden
Beste Leden,
Over een paar weken is het weer Nieuwjaar. Het is een
goede gewoonte van onze vereniging om in het begin van
het nieuwe jaar een
nieuwjaarsreceptie te houden,
om zo elkaar persoonlijk in het
nieuwe jaar te ontmoeten en
elkaar het allerbeste toe te
wensen.
Deze nieuwjaarsreceptie is op 10 januari 2015. Wij willen
jullie hiervoor van harte uitnodigen in Partycentrum van
Haandel, Het Hertog Janplein 20 in Erp.
Deze dag ziet er als volg uit:

Namens de werkgroep, tot ziens in Erp.
A. van Berlo, tel. (0492) 32 17 33 of (06) 224 901 71
Nieuw e-mail: toon@vberlo.nl
Wij hebben ook nog een mededelingen
•

Contributie:
Vriendelijk willen wij u vragen de contributie voor het jaar
2015 ad € 5,00 over te maken op rekeningnr. NL28 RABO
0120193221 t.n.v. A.M. van Berlo bond van
Alleengaanden, onder vermelding van naam en adres. Dan
weten wij ook aan wie wij de stencils kunnen zenden. Dus
naam en adres zijn heel belangrijk. Een ander optie is om €
5,00 in een gesloten enveloppe met vermelding van naam
en adres mee te brengen naar onze nieuwjaarsreceptie.

VOW knalt het nieuwe jaar in met
coverband The Red Cars
VOW trapt zaterdag 3 januari 2015 af
met een mooie feestavond. Feest
coverband The Red Cars komt weer naar
Zijtaart waar ze ook al op 1 juni 2013 te gast waren. Het
laatste bezoek zit bij iedereen nog vers in het geheugen en
men wist meer dan een feestje te bouwen. De 5 koppige
band staat bekend om hun brede repertoire, van oude hits
naar top 40 en daarnaast weet men
ook menig feestnummer te spelen.
Kaarten zijn ook nog te koop aan de
deur op zaterdagavond.

Datum 3 januari 2015
Tijdstip: 20:30 uur tot
01:30 uur
Toegang vanaf 18 jaar
Entree: € 25,00 incl.
consumpties
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Gemeente Veghel introduceert gratis app
voor afval
Voortaan kunt u alle informatie over afvalinzameling in de
gemeente Veghel vinden met de Recyclemanager app. De
app is gratis te downloaden voor iPhone, iPad en Android
toestellen.
Met de app is deze informatie 24 uur, 7 dagen per week
voor u beschikbaar. Deze app geeft direct antwoord op de
vragen in welke bak het afval hoort, wanneer het afval
wordt opgehaald en waar de dichtstbijzijnde afvalbakken of
inleverpunten zich in de buurt bevinden. U kunt in de app
instellen dat u automatisch een melding krijgt als het afval
in uw straat opgehaald wordt. Erg handig, dus vertel ook
aan familie en vrienden dat de app er is!
Wethouder van de Ven: ಯMet deze gratis app biedt de
gemeente Veghel persoonlijke en actuele afvalinformatie.
De app biedt uitkomst voor iedereen die iets wil weten over
het aanbieden van afval op het juiste tijdstip en locatie,
zonder daarvoor in de ochtend naar de buiten gezette
afvalbak van de buren te hoeven kijken. De app bevat ook
gegevens over afval scheiden en recyclen. Door goed te
recyclen, kan echt bespaard worden op afvalkosten.
Bovendien blijven grondstoffen behouden, komen minder
schadelijke stoffen in het milieu terecht en bespaart het
energie. Een win-win situatie voor mens en milieuರ.
Gemeente Veghel maakt gebruik van moderne middelen
om inwoners zo goed mogelijk van informatie te voorzien.
Met deze app verbeteren we ook onze dienstverlening
richting inwoners.
Hoe werkt het?
Ga naar www.veghel.nl/Recyclemanager en download de
gratis app.
Geen smartphone?
Heeft u geen smartphone? Dan kunt u de afvalkalender
downloaden via www.veghel.nl/afvalkalender. U kunt
vervolgens de afvalkalender opslaan en/of printen.

MIK Peuterdans start januari
Voor de allerkleinste meisjes en jongens biedt MIK Pieter
Brueghel een korte cursus Peuterdans aan. Peuters kunnen
als een kleine prima ballerina of stoere danser de danszaal
verkennen. Docente Sonja Selten neemt de peuters mee op
spannende avonturen. Ze reizen door verre landen en
ontmoeten dieren, feeën, piraten en andere
sprookjesfiguren. Op een speelse en vrolijke manier leren
de peuters bewegen op muziek, waardoor de grove en fijne
motoriek ontwikkeld wordt. Ook wordt aandacht besteed
aan muzikaliteit, ritme- en richtinggevoel. De korte cursus
Peuterdans voor kinderen van ongeveer 2,5 tot 4 jaar (15
lessen) start weer op woensdag 21 januari van 9.15-10.00
uur onder leiding van dansdocent Sonja Selten De lessen
worden gegeven in de dansstudio’s van MIK Pieter
Brueghel aan de CHV Noordkade. Voor meer info of
aanmelden: kijk op www.mikweb.nl of bel naar 0413782000.
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KIENEN V.O.W.
WOENSDAG
21 januari 2015
KANTINE SPORTPARK
DE VONDERS ZIJTAART

HOOFDPRIJS € 250,00

en diverse andere
leuke (geld)prijzen
AANVANG 20.00
UUR

kantine open om
19.00 uur
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Afvalkalender 2015 digitaal
beschikbaar
De nieuwe afvalkalender is te vinden op de website van
gemeente Veghel www.veghel.nl/afvalkalender .
Hoe werkt het?
Op de homepage staat onder ‘Afval en containers’ het kopje
‘Afvalkalender’. Wanneer u daarop klikt, wordt u direct
doorverwezen naar de afvalkalender. De kalender staat daar
weergegeven per wijk. U kunt daar uw gegevens invoeren
en de kalender voor uw wijk downloaden. Vervolgens kunt
u dan thuis de inzameldata in uw agenda schrijven, opslaan
op de computer of afdrukken.
App voor afval
Om de dienstverlening naar onze inwoners verder te
verbeteren, introduceert gemeente Veghel vanaf 2015 een
gratis app voor afval om inwoners goed en snel van actuele
afvalinformatie te voorzien. Verdere informatie hierover
volgt.
Alleen digitaal
Een digitale kalender is duurzaam en beter voor het milieu
en bespaart papier en geld. Het is daarom dit jaar niet meer
mogelijk een papieren exemplaar op te halen bij het
stadhuis of de milieustraat.

entree is gratis, aanvang 15.00uur.

Een muzikale mix door ‘Fifty-Fifty’
Het eerste optreden in galeriecafé De Afzakkerij op
CHV Noordkade Veghel in het nieuwe jaar wordt
verzorgd door de coverband Fifty-Fifty. Zij brengen op
uitnodiging van De Compagnie een lekkere mix van
oude en nieuwe hits. Het optreden vindt plaats op
zondag 4 januari, aanvang 15.00 uur, zaal open om
14.00 uur en de toegang is gratis.
De Limburgse band is in januari 2010 opgericht en is
ontstaan uit enkele leden van de Grubbenvorster band
Wooden Chain, aangevuld met enkele andere muzikanten.
Het repertoire bestaat uit Nederlands, Duits- en
Engelstalige muziek uit de jaren 80, 90 en hedendaagse
muziek. Kortom een aantrekkelijke mix (Fifty-Fifty) van
allerlei muziekstijlen voor de muziekliefhebber. Daarnaast
heeft het merendeel van de leden de leeftijd rond de vijftig,
dus ook hier een mix (Fifty-Fifty) van ervaring en jeugdig
enthousiasme. De band bestaat uit Margo Verbeek (zang),
Gerard Hunnekens (zang), Wiel Verbeek (bas), Elian van
Ewijk (leadgitaar), Hen Smits (slaggitaar), Hans van den
Brandt (toetsen) en Frank Smits (drums).

Yellow Pants in voorprogramma THE
MOONSHINERS
AED locaties in Zijtaart

deze AEDs zijn dag en nacht op te halen.
Op zondag 11 januari is er een swingende muziekmiddag in
Mariaheide in café Den Brouwer. Pop&Co van MIK werkt
mee aan het sunday afternoon concept van Den Brouwer.
Bandjes van Pop&Co verzorgen het voorprogramma van de
hoofd-act. Op zondag 11 januari, aanvang 15.00 uur is dat
de band THE MOONSHINERS. Deze band is ontstaan
door zoeken naar muzikanten die met de frontman Harrie
Essens (Alias Garry Moonshiner of alias Harrie Essence)
kunnen en wilden samen spelen. Harrie die al jaren bezig is
in de muziek is heeft zijn band gevonden. Het is een ware
vriendengroep met maar 1
ding voor ogen en dat is
musiceren samen en genieten
van deze muziek. In het
voorprogramma speelt
Yellow Pants, een Pop& Co
band van MIK. Yellow
Pants komen uit Veghel.
Sinds september 2010
repeteert deze jonge
Veghelse band wekelijks bij
Pop&Co waardoor ze als
band flink aan het groeien
zijn. Door een uitgebreid
pop-rock repertoire (van
Anouk tot Red Hot Chili
Peppers via Herman Brood
naar Gossip) en ruime
podiumervaring staan de
“Yellow Pants” garant voor
spetterende optredens. De
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VOW-Zijtaart, Sportpark De Vonders
Zijkant kleedlokaal
De Bresser 27-29
5465 PW Zijtaart
0413 - 35 03 77
Café-Zaal Kleijngeld
Pastoor Clercxstraat 55
5465 RE Zijtaart
0413 - 36 36 38

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 24 nr.: 14

31 dec. 2014 – 7 jan. 2015.

Eerste 24-uren van Zijtaart een grandioos succes.
Een formidabele optocht trok rond 2 uur naar het plaatselijke
voetbalveld. In een zonovergoten ambiance, maar onder echt winterse
omstandigheden, werd het sluitstuk van de 24 uren gespeeld. Gezien het
grote enthousiasme waarmee de deelnemers het Zweedse loopspel
uitvoerden blijkt wel dat de uitdaging van de deze uitgebreide versie
van een dorpsquiz een schot in de roos was.
Bijna 24 uur eerder werd – onder grote belangstelling – het begeerde
vragenboekje, in een kluis veilig gesteld. Meteen daarna kregen de teamcaptains hun programma gepresenteerd.
Daarmee was “De 24 uren van Zijtaart” begonnen.
De meest uiteenlopende opdrachten dienden uitgevoerd te worden. Uit de ingestuurde reacties naar het control
centrum van de 24 uren bleek wel de sterke inzet van alle teams. Opvallend was toch zeker ook het vele lachen,
soms zelfs een meer dan uitbundige sfeer, die te zien was op de ingestuurde clips, foto’s en filmpjes.
Talloze hoogtepunten passeerden de revue. De spanning was duidelijk te merken: het simultaan spelen van het
klassieke Stratego bij het DorpsKaffee bracht heel wat strijdbare herinneringen aan de voorbije jeugd teweeg.
Het uitreiken van de dorpsquiz om half acht ’s-avonds bij Kleijngeld, zorgde voor een uiterst snelle leegloop
van het café; op één team na: die kwam iets later alsnog het boekwerk ophalen. Heel dapper om zo kostbare
minuten voorbij te laten gaan.
De quiz zelf was één groot vragenboek
met een tiental categorieën, fraai van
lay-out, uitneembaar en overzichtelijk
voor de teams. Goede kennis van
Zijtaartse geschiedenis,
verenigingsleven, erfgoedkennis en
plaatselijke geografie kwamen goed
van pas. Maar ook natuurlijk het
gebeuren buiten Zijtaart verdiende
aandacht. Een goed team , dat
zorgvuldig en gebalanceerd is
samengesteld uit doeners en denkers,
uit jong en oud, zal zeker hoge ogen
gooien.
Juist binnen de tijd kwam het laatste
vragenboek binnen: enkele seconden
voor de digitale wijzer op 23.31 zou vallen. Uit de heet-van-de- naald reacties bleek wel de zwaarte van de vele
opgaven, maar ook de waardering voor de samenstelling en variatie ervan.
Midden in de koortsachtige sfeer van de avond moest elk team een slimme afgevaardigde naar het dorpshuis
“Het Klooster” sturen voor een geheime opdracht. Benieuwd naar het karakter van de opgave stroomden de
kandidaten binnen. De schrik sloeg echt om het hart toen bleek dat zij door een strenge “hoofdmeester” en een
ervaren “assistent” aan de tand werden gevoeld omtrent de kennis van het Zijtaartse dialect. In “Het Groot
Zijtaarts Dictee” werd gevraagd om de wederwaardigheden van Nillis in correct Zijtaarts neer te schrijven. Een
onmogelijke opdracht, maar met alle inzet werd door de 21 teamcoryfeeën serieus aan de zware opgave
gewerkt. Het klaslokaal van groep 7/8 was daartoe omgebouwd tot een examenzaal in de oude stijl.
Toezichthouders zorgden ervoor dat er niet afgekeken werd. Na een half uurtje was het leed geleden en met een
diepe zucht konden de pennen neergelegd en de schriften gesloten worden.
Midden in de nacht werden sommige teamleden wakker gehouden door een stroom van opdrachten, die binnen
het uur opgelost moesten worden. Een nieuw hoogtepunt was het ontbijt met pannenkoeken en zelf versierde
tafels in “De leinse hoefslag.
Door de winterse omstandigheden moest de optocht van versierde fietsen “à la koningsdag” ingekort worden.
Feit is wel dat vrijwel alle teams vertegenwoordigd waren, opnieuw een teken van tomeloze inzet.
Toen dan ook de grote organisator (Twan van de Meerakker) om 3 uur ’s-middags het passende slotwoord sprak
in de overbezette kantine van V.O.W., klonk een groot applaus. Dankbaarheid werd geuit naar de tientallen
vrijwilligers die dit mede mogelijk hebben gemaakt.
Een geweldig evenement is aan de lijst van dorpsactiviteiten toegevoegd. Geheel passend in de beste traditie van
Zijtaart: gezamenlijke inzet, saamhorigheid, sportiviteit en doelgerichtheid. De roep om een vervolg was luid en
duidelijk te horen en de commissie zal zich daar zeker over buigen.
10 januari 2015: vanaf 20:00 uur is de zaal open en om 20:30 uur Finale! Zaal Kleijngeld.
Iedereen is uiteraard uitgenodigd om deze feestelijke slotavond bij te wonen. Daar zal – na het verwerken van
bepaalde opdrachten – de langverwachte uitslag tevoorschijn komen. Welk team zal de schitterende wisseltrofee
in ontvangst mogen nemen?
Tot zaterdagavond de tiende!
Organisatieteam “24 uren van Zijtaart”.
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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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