Pronkzittingen 2016
De pronkzittingen van 2016 staan weer voor de deur. Voor de artiesten die gaan optreden,
begint het alweer behoorlijk te kriebelen. Zij zijn allemaal al druk bezig met de
voorbereidingen of al volop aan het oefenen. Natuurlijk is de een al verder dan de ander,
maar dat maakt niet uit. Uiteindelijk zijn ze er allemaal op vrijdag 15 januari 2016 klaar
voor om u weer een leuke avond voor te schotelen. Dat is de eerste van onze twee avonden
pronkzitting.
Om u al vast warm te maken geven we u hier al vast een indruk van het programma. Naast
de vaste omlijsting van Prins en Adjudant, de Raad van Elf en het bestuur, de dansmariekes
en blaaskapel De Boemelaars kunnen we dit jaar rekenen op veel bekende Zijtaartse
artiesten. Meer as Elf en Z.O.T. treden vanzelfsprekend op. Ôk B zegge gaat ons weer hun
rondje Seiturt presenteren. De slagwerkgroep bereidt voor ons een nieuwe show voor.
Daarnaast traint Showgroep Return van de Majoretten weer volop voor hun geweldige act.
Nieuw dit jaar is Harten 4, vier dames die voor het eerst in deze samenstelling optreden,
maar wij kunnen je beloven: het klikte meteen. Van buitenaf komen “Ons Jonges” en Rob
Verschuren onze lachspieren op de proef stellen.
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KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 13 december 9.30 u. 3e zondag van Advent Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Mari en Henriëtte van den Hurk-de Koning (vanwege verjaardag);
Overl.familie van Boxmeer-van den Hoogen en overl.familieleden; Overl.ouders van
Asseldonk-van Roosmalen en overl.familie; Grard van Eert, Harrie Rooijakkers en Annie
Gibbels-Pepers (nms.Buurtver.Krijtenburg); Martien van Kessel; Willem en Mia Jonkersvan Boven (vanw.verjaardag).
Gedoopt:
Jikke: dochter van Dennis en Daphne van den Tillart-Nettenbreijers
Duke: zoon van Brad en Martine Broks-van Zutphen

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance 1 1 2
Huisartsenpost:
0900-8860
Avond, nacht en het weekend
Politie
direct
0900-8844
Wijkagent Zijtaart D.Michiels 0900-8844
Brandweer direct
073-61.23.123
Ambulance direct
0412-63.15.15
Stadhuis Veghel en storingsnr. 14-0413
Zijtaart:
Kerkberichten
36.58.61
Dorpshuis Zijtaart
36.66.79
Basisschool "Edith Stein" 36.51.68
Tennispark Zijtaart
76.90.25
De Vonders (VOW)
35.03.77
Meldpunt Thuiszorg
Vivaan, Ouderenwerk
Aanzet maatschappelijk werk

0900-8803
36.73.09
36.69.86
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We kunnen dus gerust stellen dat we een
meer dan avondvullend programma van hoge
kwaliteit mogen verwachten.
De kaartverkoop voor deze zittingen is op
zaterdag 2 januari. Zet de data van de
voorverkoop en van de pronkzittingen alvast
groots in uw agenda want groots zal het zeker
worden.
Vrijdag 15 januari en zaterdag 16 januari
Pronkzittingen 2016
Kaartverkoop 2 januari om 8.00 uur in het klooster

DIT MAG U NIET MISSEN!
Tot dan,
Pronkzittingcommissie
Carnavalsvereniging De Reigers

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: 06-22496798.
Gezocht: poetshulp. Wij zijn op zoek naar een
betrouwbare en secure poetshulp voor 1 dag of 2 halve
dagen in de week, bij een gezin in Keldonk. Interesse?
Tel. (0413) 20 93 25/(06) 835 981 24 of e-mail
jeannebrugmans@hotmail.nl.

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij onze dank
betuigen voor de vele blijken van
medeleven, in welke vorm dan ook,
na het overlijden van mijn man,
ons pap en onze opa.
Leo van den Crommenacker
Familie van den Crommenacker
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Activiteiten Dorpsraad
1) Brief aan provincie
Zowel alle Statenleden als gedeputeerde dhr. Christophe
van der Maat hebben een brief van ons ontvangen inzake de
mogelijke ombuiging N279.
De inhoud van deze brief komt sterk overeen met de brief
die onlangs aan de minister en staatssecretaris is verzonden.
Wij maken in de brief bekend dat Dorpsraad en Werkgroep
“Geen omleiding N279 bij Zijtaart” gelijk optrekken met
dezelfde doelstellingen.
Als wij het antwoord op onze brief ontvangen hebben,
zullen we dit publiceren in Zijtaarts Belang.
2) In gesprek over verkeerssituatie CorsicaReibroekstraat en verder.
Zoals we al bekend gemaakt hebben, is het eerste gesprek
over de verkeersoverlast reeds geweest. Er zullen tellingen
worden verricht om de actuele situatie in beeld te brengen.
Van dorpsraad Keldonk weten we ondertussen, dat zij zeker
geen medewerking willen verlenen aan het opnieuw
opstellen van de weg aan de Zijtaartse zijde langs het
kanaal.
Dit zou een toename betekenen van het verkeer via BoekelErp door Keldonk naar de Veghelse bedrijventerreinen.
3) De voorlichtingsavond over de WMO
De avond (vorige week woensdag) werd druk bezocht en
kan beschouwd worden als een belangrijk startpunt voor
verdere acties. Zie het aparte artikel hierover.
Dorpsraad Zijtaart.
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Voorlichtingsavond
WMO druk bezocht
Solistenconcours Sint Cecilia
zondag 13 december!
Op zondag 13 december wordt het jaarlijkse
solistenconcours gehouden in het dorpshuis van Zijtaart.
In de ochtend zullen de majorettes en enkele slagwerkers
laten zien wat ze allemaal kunnen. Om 11.00 uur zal deze
ochtend beginnen. Voor de majorettes zal de prijsuitreiking
rond 12.15 uur plaatsvinden.
Het middagprogramma zal om 13.30 uur starten met het
opleidingsorkest waarna de blazers en overige slagwerkers
mogen optreden. De prijsuitreiking van de slagwerkers en
blazers zal rond 17.15 uur plaatsvinden.
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. Iedereen is welkom
om de dansers en muzikanten aan te moedigen! Graag allen
tot ziens op zondag 13 december. De toegang is gratis

Vrijdag 11 en zaterdag 12 december:
Blinde vinken
Kip cajun 500 gram

6 halen 5 betalen
voor € 3,95

Kerst bestellijsten liggen weer in mijn winkel
zowel van het vlees als het brood.
Voor Kerst gemakkelijk bourgondische rib
voor in de oven,
Lekker gourmetten alleen vlees of compleet,
Diverse lekkere patés en salades,
Volop lekkere vleeswaren.

Openingstijden Kerst en Nieuwjaar:
Dinsdag 22 december
Donderdag 24 december
Dinsdag 29 december
Woensdag 30 december
Donderdag 31 december
Zaterdag 2 januari

8.30-12.30 uur
8.30-12.30 uur
gesloten
8.30-12.30 uur
8.30-12.30 uur
gesloten

Afgelopen woensdagavond waren ongeveer 75
belangstellenden aanwezig tijdens de informatie over de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die door de KBOafdeling Zijtaart en de Dorpsraad was georganiseerd.
De drie gastsprekers Henk Geerts van KBO-SintOedenrode, Corrie van Noort, WMO-afgevaardigde van de
gemeente Veghel en Esther de Bie van Vivaan kwamen
ieder voor zich met concrete aandachtspunten en tevens
vulden zij elkaar aan in de voorlichting over de nieuwe
WMO.
Het hoofdthema van deze avond was “Langer thuis wonen”.
Daarvoor werden aan de aanwezigen een aantal duidelijke
richtlijnen gegeven en werden zij wegwijs gemaakt in de
verschillende onderdelen van dit aspect van
maatschappelijke ondersteuning. Iedereen ontving een
overzicht van de presentatie en daarnaast nog extra
informatie om die thuis nog eens allemaal door te lezen. Er
waren slechts enkele vragen, die zoveel mogelijk concreet
werden beantwoord.
Met deze eerste WMO-voorlichtingsavond is de start
gemaakt voor verdere aandacht voor “Zorg en Welzijn” in
ons dorp. In het begin van 2016 zal er een vervolg komen,
waarmee dan de aandacht breder zal worden uitgezet. Het
zal dan o.a. gaan over jeugdbeleid, versterken eetpunt in het
Dorpshuis, burenhulp e.d. Ook het samenstellen van
een vrijwilligerscentrale zal een belangrijk actiepunt
worden.
Hoe en wat precies is nu nog niet duidelijk, maar de
Dorpsraad en ook leden van de KBO zullen in andere
dorpen gaan informeren en gaan kijken hoe daar
voorbeelden van goedlopende Zorg en Welzijn zijn
georganiseerd. Het onderwerp WMO zal in Zijtaart
dus een duidelijk vervolg krijgen met en voor al onze
inwoners.
Bestuur KBO-afdeling Zijtaart
Dorpsraad Zijtaart

12 December 20.00 uur
Buurt-keezentoernooi en spellenavond
in het Klooster.
De uitgestelde spellen- en
competitieavond gaat op vrijdagavond
de 3e ronde in. Wij verzoeken de
deelnemers ruim op tijd. (om 19.45
uur) aanwezig te zijn, zodat de
wedstrijden op tijd kunnen starten.
Eventuele nieuwe deelnemende teams zijn nog steeds
welkom!
Spellenavond.
Kom met je nieuwe spel naar “Ons Klooster” en speel
daar, in een gezellige ambiance je mooie spel. Als
maandspel wordt “Kolonisten” voorgesteld. Een
spannend spel van loven en bieden met wisselende
kansen. Leuk!
“Zes!” van Evenementengroep Zijtaart. EGZ.
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ZOV Kalender 2016
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 12 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. (Vanaf 24 december
voor € 5,00 te koop bij de Fietswinkel Zijtaart)
Via deze weg wensen wij iedereen alvast prettige
feestdagen!
De JAZ

Onderonsje
Afgelopen maandagmorgen hebben we in
het Onderonsje in Zijtaart Lieseth van der
Linden als gastspreker gehad. Zij heeft als
diëtiste de aanwezige 35 deelnemers
middels een interessante presentatie
meegenomen in de wereld van gezond eten
en drinken. Waar moeten we als senioren op letten en wat
moeten we beslist niet eten of drinken. Omdat er onlangs
een vernieuwde voedingsrichtlijn voor goede voeding is
uitgebracht, kwam de vraag of we die niet konden
publiceren en we hebben besloten dit te doen.
De nieuwe Richtlijnen goede voeding zijn in het kort:
Eet gevarieerd volgens een meer plantaardig en minder
dierlijk voedingspatroon.
- Eet dagelijks tenminste 200 gram groenten
- En tenminste 200 gram fruit

- Tenminste 90 gram bruin brood, volkoren brood of andere
volkorenproducten per dag
- Wekelijks peulvruchten
- Tenminste 15 gram ongezouten noten per dag
- Enkele porties zuivel per dag
- Eén keer per week vis, bij voorkeur vette vis
- Drink dagelijks 3 koppen thee
- Kies bij voorkeur voor volkorenproducten (volkoren
pasta/ zilvervlies rijst)
- Gebruik bij voorkeur zachte
margarine, vloeibaar bak- en
braadvet en plantaardige oliën
- Beperk de consumptie van
rood vlees en met name bewerkt
vlees
- Drink zo min mogelijk suikerhoudende dranken
- Drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan één
glas per dag
- Beperk de inname van keukenzout tot maximaal 6 gram
per dag

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 25 nr. 11

MUZIEK VERBINDT
IN ALZHEIMERCAFÉ
Van muziek kun je blij worden of juist melancholiek en
zelfs intens verdrietig. Omdat muziek heel gemakkelijk
herinneringen en emoties oproept, kun je muziek gebruiken
om het sociale isolement van mensen met dementie te
doorbreken; de laatste jaren wordt muziek daar meer en
meer voor gebruikt. Hoe muziek daarvoor ingezet kan
worden, komt aan de orde in het Alzheimercafé dat op 15
december om 19.00 uur zijn deuren opent in De Blauwe

9 dec. 2015 – 16 dec. 2015
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Kei in Veghel. Een dirigent laat de bezoekers kennis maken
met de effecten die muziek heeft en de mogelijkheden die
dat biedt in de thuissituatie. Ook thuis kan muziek immers
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 Alzheimercafé eindigt in een heel
gezellige sfeer, want de bezoekers kunnen dan meezingen
met het gemengd gezelligheidskoor The Happy Singers. Dit
Veghelse koor heeft veel meezingers op het repertoire
staan. 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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KBO
AGENDA
Maandag 14 december 13.00 uur: Regio biljarten
Maandag 14 december 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 15 december 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 15 december 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 15 december 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 15 december 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 16 december 13.30 uur: Keezen
Donderdag 17 december 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 17 december 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 17 december 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 17 december 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 18 december 13.30 uur: Bridgen
Kaarten KBO Uitslagen van 7 december:
Jokeren:
1. Marja Rovers
98 pnt.
2. Mien Ketelaars
72 pnt.
Rikken:
1. Mieke v.Boxmeer 117 pnt.
2. Piet v.d.Hurk
99 pnt.
3. Marjo Vissers
88 pnt.
Poedelprijs:
Gerard Pepers
-72 pnt.
Loterij:
Riek v.Sleuwen
BRIDGEN ZBC 1 dec 2015
Lijn A
1 Bert Kanters & Diny Kanters
2 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
3 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
4 Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
5 Gerard Bekkers & Hannie Habraken
6 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
7 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
8 Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
9 Cor v.d. Berg & Ben v.d. Steen
10 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
11 Toos v. Berlo & Corry Kastelijn
12 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
13 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
14 Anneke Jans & Maria Pepers
15 Piet Reijbroek & Toos Reijbroek

61,11
57,99
55,21
54,86
52,78
51,74
51,04
49,72
49,03
48,33
47,92
47,64
45,69
41,88
35,07
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Lijn B
(1) Hein de Wit & Jo de Wit
(1) Clasien Nolle & Trudy Smulders
3 Jacqueline Brus & Riet Koevoets
4 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
5 Maria Rijken & Mien Vermeulen
6 Ria Veldhuis & Mien Vissers
(7) Annie v. Berkmortel & Albert v.d. Hurk
(7) Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
9 Lilian Harbers & Rob Harbers
10 Ad Koevoets & Jo van de Tillaart
11 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven

55,73
55,73
54,69
51,88
50,10
49,58
47,92
47,92
47,50
46,67
42,29

KBO 4 dec 2015
Lijn A
1 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
2 Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
3 Piet Thijssens & Riek Rijkers
(4) Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
(4) Harrie Lucius & Nelleke Stolk
6 Bert Kanters & Diny Kanters
7 Toon v. Creij & Wim v. Os
8 Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
9 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
(10) Mien Verhoeven & Mien Vissers
(10) Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
12 Cees v. Hout & Riet v. Hout
13 Jo v.d. Tillaart & Jo Verhoeven
14 Theo van Dijk & Toos van Dijk
15 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert

65,28
59,03
55,49
53,82
53,82
52,43
51,60
51,04
50,69
50,00
50,00
44,79
42,15
38,96
30,90

Lijn B
1 Toon Gevers & Huub v.d. Heuvel
2 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
3 Henk v.d. Linden & Tonn Verbruggen
4 Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
5 Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
6 Willemien Verhoeven & Sjan Kanters
7 Jo v. Boxtel & Geert Putmans
8 Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
9 Lenie Swinkels & Ria Swinkels
10 Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt
11 Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart

68,75
57,40
56,46
52,50
52,08
51,04
48,44
42,19
41,98
40,63
38,54

BILJARTEN KBO 3 dec 2015
Chris v.Helvoirt
Tonn Verbruggen
Cor Coppens
Tonnie v.Uden
Frans v.Leuken
Jan v.Uden
Wim Kremers
Willy v.d.Berkmortel
Jan v.Uden
Mies Gibbels
Rien v.Tiel
Jan de Wit
Johan v.Zutphen

19
23
22
31
42
17
25
25
17
39
29
28
17

29
29
28
36
49
20
27
27
16
33
26
25
9

-

Johan v.Zutphen
Chris v.Helvoirt
Toon Opsteen
Piet v.d.Hurk
Frans v.d.Broek

17
19
34
38
21
Tonn Verbruggen 23
Rien v.Tiel
29
Jan Rijkers
16
Tonn Verbruggen 23
Cor v.Zutphen 61
Jan Rijkers
16
Toon Cissen
70
Gerard Oppers 12

12
15
20
31
13
22
20
7
18
53
14
61
4
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SPORTUITSLAGEN

V.O.W. Jeugd 12 dec 2015
A1
uit
Mariahout A1
B1
thuis EVVC B2
C2
uit
HVCH C6
D1
thuis Den Dungen D3
E2
uit
Erp E4
MC1 thuis VOW MB1
ME1 thuis Den Dungen ME (7-tal)
MF1 thuis Avesteyn F2

V.O.W. Jeugd 5 dec 2015
14:30u
14:30u
13:00u
11:30u
9:15u
13:00u
9:30u
10:30u

VOW Senioren
Donderdag 10 december om 20.00 uur is er een
oefenwedstrijd op kunstgras tussen
Volkel en VOW om 20.00 uur in Volkel
V.O.W. Senioren 12 dec 2015
17:00u
Bavos
V.O.W. Senioren 13 dec 2015
14:30u
S.V. Brandevoort 1
11:30u
VOW H2
12:30u
Mariahout 4
11:00u
VOW H4
10:00u
Heeswijk VR1

9 dec. 2015 – 16 dec. 2015

VOW Veteranen
VOW H1
Avanti'31 5
VOW H3
DVG 8
VOW VR1

Erp A2
VOW A1
VOW B1
Boskant B1
Boerdonk C1G
VOW C1
VOW C2
Boekel Sport C5
Boskant D1
VOW D1
VOW E1
Avanti'31 E3G
VOW E2
Gemert E9
Blauw Geel'38/JUMBO F3 VOW F1
Boekel Sport F4G
VOW F2
VOW MA1
Achilles Veen MA1
S.V. Brandevoort MB1
VOW MB1
Nooit Gedacht MC1
VOW MC1
VOW MD1
Rhode MD1
VOW ME1
Margriet ME2
Uitslagen senioren 05/06-12-2015
VOW Veteranen
PSV-av
VOW VR30+1
VOW H1
Irene 1
Irene 2
VOW H2
VOW H3
Avesteyn 5
SCMH 6
VOW H4
VOW VR1
Erp VR1

1-1
1-3
2-2
1-2
7-0
4-8
1 - 19
2-1
1-0
6-3
0-3
0-1
6-1
7–1
6-2
vrij
2-1
0-1
2-4
1-4
0-1

Ruitersport Zijtaart –
Twee maal winst voor Renee Buser
Het weekend kon niet beter beginnen voor Renee. Dankzij
haar goede optreden met haar paard Starbuck was zij twee
keer de beste in de klasse B dressuur. Met 202 en 205
punten nam ze ook nog eens vier winstpunten mee naar
huis.
Glenn van de Ven sprong het afgelopen weekend twee keer
foutloos rond in de klasse Z. Hiermee behaalde hij een
mooie 3e plaats in Geldrop!
Het weekend ervoor nam Loes van Asseldonk een 6e prijs
mee naar huis in de klasse L2 op de selectiewedstrijd in
Wanroij. Met haar paard Fitzroy reed ze een nette proef.
Het volgende weekend heeft een drukke agenda met
selecties voor de paarden als de pony's. Nog maar twee te
gaan vóór de Brabantse Kampioenschappen.
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VOW - Irene 2-1 (0-1) 6 dec. 2015

Na 3 weken van interland voetbal vrij en slecht weer, stond
vandaag de wedstrijd thuis Irene op het programma. Waar
de weersomstandigheden weer verre van goed waren, werd
er toch gewoon om 14.30 uur afgetrapt. VOW bleek de
eerste 10 min. niet scherp en kwam goed weg bij 1 á 2
mogelijkheden van de tegenstander. Het leek de Zijtaartse
brigade te ontbreken aan ritme na 2-3 weken zonder veel
trainingen en 2 weken vrij op zondag. De wedstrijd leek na
20 min. al vroegtijdig beslist na 'dom' 2x geel van
aanvoerder Michel Tielemans. Toen 5 min. voor rust Irene
ook nog 'terecht' op 0-1 kwam, leken de kansen verkeken
voor de VOW mannen. Na een donderspeech van de trainer
(special one) en 2 wissels stond er echter een ander VOW
aan de aftrap van de tweede helft. Het motto was 1 op 1 en
na 5 min. leverde dit meteen resultaat op. Na goed
doorzetten van Jelle Bosch was het Rick vd Linden (ratata)
die volkomen vrij de 1-1 binnen wist te werken. Na kansen
op en neer waren de grootste kansen toch voor Irene en leek
de wedstrijd in 1-1 te eindigen. Echter in de 89e minuut
werd Bart vd Oever gevloerd in de 16 en de goed fluitende
leidsman wees resoluut naar de stip. Waar de druk hoog lag
in de 90e minuut, wist Bart vd Oever deze kans te benutten:
2-1.
Al met al een gelukkige overwinning, maar deze zal er niet
minder om gevierd worden.
® Jeroen Bosch

Pupil van de week:
Luuk van Asseldonk
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GEEN OMLEIDING N279
GEEN OMLEIDING N279
Als ik door Zijtaart loop en ik kijk naar al die stickers
“GEEN OMLEIDING N279” die bijna huis aan huis voor
het raam hangen, dan geeft mij dat een heel tevreden
gevoel. Je ziet dan dat de overgrote meerderheid van de
bewoners achter ons staat. Dat geeft ons de moed en de
kracht om verder te gaan.
Het jaar 2016 wordt voor ons een heel belangrijk jaar. In
2016 worden de definitieve plannen gesmeed voor de
eventuele opwaardering van de N279 tussen Veghel en
Asten. In het Brabant Dagblad stond afgelopen week het
bericht dat ook de wijkraad van Veghel-Zuid grote
problemen heeft met de geplande omleiding N279 bij
Zijtaart, omdat zij overlast denken te ondervinden van de
nieuwe brug over de Zuid-Willemsvaart. Voor ons is dat
alleen maar positief. Hiermee wordt duidelijk aangetoond
dat de omleiding bij Zijtaart geen goed gedragen plan is,
maar een plan dat de gemeente Veghel samen met de
provincie wil doordrukken
Daarnaast is het mij opgevallen dat de plannen voor
Industrieterrein De Kemkens nog steeds uit twee gedeelten
bestaan. Het eerste deel omvat het gebied waar de huizen
nu al zijn gesloopt. Het tweede gedeelte omvat een gebied
dat nog dichter bij Zijtaart komt liggen. Dus aan de
Zijtaartse kant van de geplande omleiding N279.
Enkele jaren geleden zijn we massaal vanuit Zijtaart met de
fiets naar het gemeentehuis gereden om tegen dit plan te
protesteren. Blijkbaar heeft dit niets uitgehaald. De
gemeente gaat gewoon door met uitbreiding van het
industrieterrein richting Zijtaart. En de omleiding N279
past precies in dit plaatje.
Dit mogen wij niet laten gebeuren
Namens Werkgroep “Geen omleiding N279 bij Zijtaart”,
Piet van den Tillaart

Elk jaar, op de tweede zondag in december
wordt Wereldlichtjesdag georganiseerd.
Dit jaar, op zondag 13 december 2015, staan
we met elkaar stil bij alle kinderen die, op
welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn
overleden. We eren en herinneren al die
kinderen door een kaarsje te branden, te
luisteren naar muziek, troostende woorden en
gedichten. Op die manier willen we een lichtpuntje
doorgeven in deze donkere dagen.
Er zijn mensen van alle leeftijden, van jonge kinderen tot
volwassenen en ouderen. Broertjes, zusjes, grootouders,
andere familieleden en mensen die zich verbonden voelen
zijn allemaal welkom.
Vanuit mijn praktijk voor Verliesbegeleiding wil ik graag
dit landelijk initiatief volgen en nodig ik iedereen die zich
aangesproken voelt van harte uit, om deel te nemen.
We komen rond 18.45 samen in mijn praktijkruimte aan de
Keslaerstraat 49 te Zijtaart. Om 19.00 uur wil ik buiten een
kring van kaarsjes maken.
Ik vind het een mooie gedachten om deze avond samen met
jullie vorm te geven, dus nodig ik je uit, om ideeën in welke
vorm dan ook te geven. Ik denk daarbij aan muziek,
gedichten, een gezamenlijke activiteit of ritueel, foto’s,
verhalen….. Daarmee wil ik deze avond eren in een gevoel
van saamhorigheid en intimiteit.
Het is fijn als je even aangeeft of je komt en met (ongeveer)
hoeveel personen en vertel er even bij voor wie je een
kaarsje gaat branden.
Graag tot ziens op 13 december…
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Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Interpunctie
Bedankt voor de gezellige avond (over
relatieproblemen)
Mevrouw had een jaar geleden aangegeven dat ze op deze
manier niet verder wilde met hem. Waarom?? Ze kon het
niet zeggen. Ze had het idee dat ze zich gedroeg als een
verwend nest. Ze had toch alles? Leuke kinderen, lieve
man, mooi huis, fijne baan….. Hij begreep het ook niet en
begon nog meer dan voorheen zijn best te doen. Hij wilde
haar niet kwijt. Voor hem was alles tot dusver perfect
geweest, zo vertelde hij ook in ons gesprek. Hun relatie was
perfect. Daar keek mevrouw van op. Perfect?? Dat gevoel
had ze beslist niet. Ze had voortdurend het gevoel dat ze
niet voldeed. Hij begreep er niks van: Hoe kwam ze daar
toch bij? Dat had hij toch nooit gezegd?! Ze kon ook niet
benoemen wat er aan de hand was. Ik (als buitenstaander en
relatietherapeut hoor je dat veel sneller) hoorde wel hoe hij
impliciet “liet merken” dat hij over allerlei kleine dingen
ontevreden was. Het waren geen grote dingen, het was ook
niet dat hij boos was, maar iedereen heeft wel eens een
ergernisje. Dat mag ook gewoon gezegd worden, dat hoeft
op zichzelf geen probleem te worden. Pas nadat ik haar een
aantal keren vroeg om te reageren op zijn opmerkingen,
begon ze te beseffen dat dit haar stoorde. Hoewel hij echt
een aardige man was (dat vond ik ook), kon hij soms aardig
uit de bocht vliegen. Op een avond had hij sarcastisch
gezegd “nou, bedankt voor de gezellige avond” en was hij
boos naar bed gegaan. Dit soort dingen was
al zo vaak gebeurd, dat ze het niet meer
bewust hoorde, maar het werd wel
opgeslagen in haar hoofd (en misschien ook
wel in haar lijf). Ze voelde zich vervelend,
maar wist niet hoe het kwam.
Bewustwording hiervan en doorbreken van
dit soort patronen is het eerste wat er moet gebeuren.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Jamsessie Bluezy & Tribus in De
Afzakkerij
Op zondag 13 december kan men vanaf 15.00 uur in de
Afzakkerij op CHV Noordkade kijken en luisteren naar
liefst twee bands uit de gemeente Veghel; Bluezy &
Tribus die samen zullen optreden. De zaal is open om
14.00 uur en de toegang is gratis.
Via een jamsessie hebben Bluezy en Tribus elkaar leren
kennen. De spontaniteit en magische klik die daaruit volgde
heeft ze doen besluiten om deze samenwerking te herhalen
in de Afzakkerij. De combinatie van Bluezy (een
akoestische blues/folk band uit Erp met eigen nummers en
covers) samen met Tribus (een blues rock a billy country
band uit Veghel met eigen nummers en covers) belooft een
unieke ervaring te worden voor zowel bandleden als
publiek. De nummers die beide bands samen zullen spelen,
worden op een jamsessie achtige wijze uitgevoerd waarbij
spontaniteit en plezier in het samen spelen de boventoon zal
voeren. Kijk voor meer info: www.bluezy.info of
Tribus: www.facebook.com/TribusMusic

Nieuwe korte cursussen & workshops Dans
in januari 2016!
In het nieuwe jaar start Phoenix Cultuur met een aantal
korte cursussen en workshops
binnen de discipline dans voor
jong en oud.
Proeverij Moderne Dans
Op woensdag 6 januari 16:45 –
17:45 uur gaat de Proeverij Moderne dans van Yvonne den
Dekker van start op de Noordkade in Veghel. Leerlingen
van groep 6-7-8 kunnen gedurende de
cursus 5 keer komen proeven aan deze
dansstijl. Moderne dans is een vorm
van theaterdans waarbij techniek en
expressie centraal staan. Je leert muziek
en dans op eigen wijze naar buiten te
brengen.
Djembé & Beweging
Welk geluid moet de trommel maken
om jou te laten sluipen, lopen, trippelen
of springen? Leerlingen van groep 3 en
4 kunnen zich aanmelden om vanaf
woensdag 6 januari in 5 lessen kennis te
maken met Djembé & Beweging. Ze
krijgen speelse opdrachten, zingen
liedjes en bespelen de djembé. De
cursus vindt plaats op de Noordkade in
Veghel van 15:45 – 16:45 uur.
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BOODSCHAPPENPLUSBUS
Mensen van 55 jaar en ouder uit de gemeenten Uden en Veghel en uit Heeswijk, Dinther en Loosbroek worden op
afspraak thuis opgehaald om met een groepje boodschappen te gaan doen. Na de boodschappen is er tijd voor een kopje
koffie, waarna de deelnemers weer thuis worden afgezet. Vrijwilligers helpen de deelnemers bij het winkelen, als dat
nodig is.
Hieronder het programma van januari 2016. Een vast onderdeel is het boodschappen doen op maandag en op donderdag.
Wilt u het nieuwste programma wel eens zien of meer weten?

BOODSCHAPPENPLUSBUS PROGRAMMA JANUARI 2016
informatie en aanmelden: tel.: (0413) 74 55 78
ma

4

di
wo

5
6

do

7

vrij
ma
di
wo
do

8
11
12
13
14

vrij
zo
ma
di

15
17
18
19

wo
do

20
21

vrij
ma
di
wo
do

22
25
26
27
28

vr

29

8.30-12.00 u
13.00-17.00 u
12.30-17.00 u
10.00-16.00 u
18.15-23.00 u
9.00-12.00 u
13.00-17.00 u
10.00-17.00 u
13.00-17.00 u
9.30-18.00 u
10.30-17.00 u
9.00-12.00 u
13.00-17.00 u
18.00-22.00 u
9.30-17.00 u
9.30-18.00 u
13.00-17.00 u
10.00-15.30 u
18.15-21.30 u
10.00-17.00 u
9.00-12.00 u
13.00-17.00 u
10.00-16.30 u
13.00-17.00 u
9.00-17.00 u
14.00-21.00 u
9.00-12.00 u
13.00-17.00 u
10.00-16.00 u

uitstapje
uitstapje
uitstapje

uitstapje
uitstapje
uitstapje

uitstapje
uitstapje
uitstapje
uitstapje
uitstapje

uitstapje
uitstapje
uitstapje

uitstapje

Markt Uden
Jumbo Uden
Kerststal Petrusbasiliek Gemert
Winkelen Dukenburg Nijmegen
Liederentafel in Stapperij Veghel
Jan Linders, Erp
EM-TÉ Uden
Kerstmarkt Coppelmans, Oss
Jumbo Uden
SeniorenExpo Veldhoven
Rondleiding provinciehuis+diner
Jan Linders, Erp
EM-TÉ Uden
Frank Sinatra-avond, St. Jan Uden
Toon Kortoomspark Griendtsveen
SeniorenExpo Veldhoven
Jumbo Uden
Ikea Eindhoven
Alzheimercafé in Veghel
Rechtbank Den Bosch
Jan Linders, Erp
EM-TÉ Uden
Museum Dorpsdokter Hilvarenbeek
Jumbo Uden
Abdij van Postel
TV-opname Tijd voor Max
Jan Linders, Erp
EM-TÉ Uden
Winkelen Helftheuvel Den Bosch

Bel Vivaan, (0413) 74 55
78 op werkdagen tussen
9.00 en 13.00 uur en
vraag het programma
aan. U kunt ook een email sturen naar:
bplusb@vivaan.nl of op
de website www.vivaan.nl
kijken.
Wilt u mee met de
BoodschappenPlusBus?
Bel Vivaan, (0413) 74 55
78 om u aan te melden
als lid van de
BoodschappenPlusBus.
Dat kost € 12,50 per jaar
en u krijgt het programma
dan elke maand
thuisgestuurd. Thuis kunt
u op uw gemak in het
programma uitzoeken op
welke tijd u met de
BoodschappenPlusbus
mee wilt. Geef dat weer
door en op de
afgesproken tijd komt de
bus voorrijden.
Voor het winkelen en
voor de uitstapjes kunt u
zich vanaf 25 november
elke werkdag van 9.00 –
13.00 uur opgeven.
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