Winterwandeling 2015
De Evenementen Groep Zijtaart organiseert dit jaar voor de zesde keer, op dinsdag 29
december 2015 een winterwandeling in en rondom Zijtaart. Er worden 2 tochten uitgezet
met een lengte van 6 en 12 km.
U kunt starten tussen 11.30 uur en 13.00 uur bij Eethuis de Reiger, Pastoor Clercxstraat 62
te Zijtaart. Kosten deelname € 3,50 per persoon. We hebben een pauze waar voor de
deelnemers gratis koffie, thee, chocolademelk of ranja wordt geschonken. De finish is weer
bij Eethuis de Reiger en hier krijgt u tegen inlevering van uw inschrijfkaart een kopje soep
aangeboden.
Tot ziens op 29 december bij de winterwandeltocht.
Evenementen Groep Zijtaart.

Majorette naar Nederlandse Kampioenschappen
De B-groep van de majorette horend bij de fanfare St. Cecilia Zijtaart, gaan zaterdag 19
december aan de wedstrijd deelnemen voor Nederlandse Kampioenschappen. De
wedstrijden vinden plaats in sporthal De Slagen, de Gaard 2, 5146 AW Waalwijk. De groep
bestaat uit Alicia, Anouk, Emmy, Floor, Joanita, Joëlle, Marit, Marlotte, Milou, Roselin en
Yvanka onder leiding van Silvy Janssen en Marjan van Asseldonk. Onze meiden moeten
om 16.00uur aantreden en om 17.00uur is de prijsuitreiking. Iedereen die wil gaan kijken is
van harte welkom.
Het bestuur en leden van de fanfare wensen jullie allen heel veel succes!

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 20 december 9.30 u. 4e zondag van Advent, Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Piet en Gerarda van Asseldonk-van Erp, dochter Dinie, zoon Jan en tante
Mien.
Donderdag: 24 december 15.30 u. Kindje Wiegen in de aula van Het Klooster
Donderdag: 24 december Kerstavond 19.00 u. Gezinsviering Pater van Delden
(Vivace)
Wij gedenken: Antoon en Nolda Pepers-van den Tillaart; André van den Oever; Theo en
Tineke van Zutphen-Pepers, zoon Rob, dochter Elly en schoondochter Hanny; Harrie en
Drika van Eert-van Berkel (vanw.verjaardag).
Donderdag: 24 december 21.00 u. Kerstnachtviering Pastor van der Zanden
(Gem.Koor) Wij gedenken: Overl.ouders Bosch-Vlemmings, Jurrie, Willem en Toos, Piet,
Evert, Toon en Lambèr.
Vrijdag: 25 december 1e Kerstdag 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Johan en Jaan Schepers-van Nunen en zoon Jos; Overl.ouders
van Rijbroek-van Boxtel, dochter Betsie en zoon Theo; Annie Gibbels-Pepers
en overl.ouders Pepers-van Lankvelt; Jaargetijde Frits van Nunen.
Zaterdag: 26 december 2e Kerstdag 9.30 u. Pater van Delden (Samenzang)

Wij gedenken: Marion en Hans van Zoggel, overl.ouders Anneke en
Mies van Zoggel-van der Linden en Marietje van der Linden-van Schaijk;
Marinus van der Heijden, Anna Fassbender en Mien Vonk; Zus van Ven,
overl.ouders van de Ven-Aarts en Annie van de Ven-van Zutphen;
Johan en Dora van der Heijden-Pepers en zoon Hans;
Overl.ouders Bert en Pieta Raaijmakers-Termeer (nms.fam.Raaijmakers);
Jos Schepers (nms. Bert en Thea).
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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: 06-22496798.

Garageverkoop
A.s. zaterdag 20 december is er bij Frans en
Wilma Pepers, Moerven 360 in Veghel, een
garageverkoop met allerhande spullen. De gehele
opbrengt gaat naar de spierzieke M.S. Komt dat
zien van 10.00 uur tot 15.30 uur.

16 dec. 2015 – 23 dec. 2015

ZIJTAARTSE
JEUGDNATUURVERENIGING
Kerststukjes maken
Op donderdag 17 december kunnen er
weer kerststukjes gemaakt worden bij
Maarten Kanters. Hiervoor willen we
ook speciaal de ouders van onze leden
van de Jeugdnatuurvereniging
uitnodigen om mee te helpen bij het
maken van de kerststukjes.
Voor bakjes, klei, kaarsen en groen wordt gezorgd, maar
heb je zelf nog leuke kerstspullen die je in je stukje wilt
verwerken, dan mag je die natuurlijk ook meebrengen.
Ook deze keer komen we weer bij familie Kanters,
Pastoor Clercxstraat 18 bij elkaar, niet bij Het Klooster.
Om 18.00 uur gaan we beginnen en rond 19.00 uur zijn we
klaar en kun je je kerststukje meenemen.

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

Jolanda de postbode heeft al vele
brieven en kaarten bij jullie in de
brievenbus gedaan.
Maar donderdag 17 december zal ze
wel heel de dag met veel Sarahs staan.
Want dan wordt die meid 50 jaar, dus
wordt er geen post bezorgd door haar.
Jolanda we hopen dat je een
onvergetelijke dag hebt.
namens de Zutjes
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openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur
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BRIEF DORPSRAAD AAN
GEMEENTEBESTUUR VEGHEL
Geacht college, geachte gemeentebestuurders.
Het is bij u al geruime tijd bekend, dat de inwoners van
Zijtaart zich zeer ongelukkig voelen in de situatie van de
plannen voor de omleiding van de N279 tussen de
bedrijventerreinen van Doornhoek en De Kempkens en het
dorp Zijtaart.
Al diverse keren hebben wij aan u kenbaar gemaakt, dat de
geplande omleiding forse schade aanricht in de nabije
omgeving van ons dorp. Er is nu nog een open en enigszins
landelijk gedeelte tussen de bedrijven-terreinen en Zijtaart,
maar dit gaat geheel verdwijnen als de plannen voor de
omleiding N279 werkelijkheid gaan worden.
Een aantal raadsleden hebben op 24 januari 2014 (tijdens
bezoek van provinciebestuurders) ter plekke kunnen
aanschouwen hoe kort de afstand gaat worden tussen de
bebouwde kom, het sportpark van V.O.W., het tennispark
en andere delen van Zijtaart. Daarnaast was eveneens ter
plekke overduidelijk, dat buurtschap Doornhoek voor een
zeer groot deel verdwijnt als de geplande omleiding wordt
aangelegd.
Deze concrete situatie is voor ons de reden om middels
deze brief nogmaals aan u allen kenbaar te maken,
dat het zoeken naar een andere oplossing de hoogste
prioriteit dient te krijgen in uw overleg met diverse partijen
over de verkeerssituatie in Veghel.
In onze visie van Dorpsraad Zijtaart zien wij andere
mogelijkheden. Eén daarvan hebben wij zo’n anderhalf
jaar geleden bij u ingediend (het voorstel vanuit de
dorpsraden van Eerde, Keldonk en Zijtaart).
Tevens zijn wij van mening dat de huidige N279 richting
Beek en Donk – Helmond volstaat. Zeker als
verkeerslichten worden weggenomen en ongelijkvloerse
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kruisingen worden aangebracht zoals in het “Bidbook
Bereikbaarheid Zuid-Nederland” staat vermeld. Mogelijk
biedt de toekomstige nieuwe gemeente Meijerijstad ook
kansen.
Uit de verschillende publicaties (in Brabants Dagblad,
Stadskrant Veghel, DeMooiVeghel-krant, bij Omroep
Brabant, bij Skyline-tv) hebt u de afgelopen maanden
herhaaldelijk kunnen opmaken dat Zijtaart er alles aan gaat
doen om de geplande omleiding te voorkomen. We worden
daarbij gesteund door de activiteiten van de werkgroep
“Geen omleiding N279 bij Zijtaart”. We willen ons
transparant opstellen door openheid te geven van onze visie
en standpunten en we willen daarom als volwaardig
gesprekspartner betrokken worden / blijven bij de
verschillende besprekingen die u gaat voeren over dit
onderwerp.
Wij willen meedenken over mogelijkheden, we zijn niet
tegen het scheppen van werkgelegenheid in de gemeente,
we staan voor duurzame en realistische oplossingen. Maar
laat dit alles niet ten koste gaan van een zeer nadelige
situatie voor de toekomst van Zijtaart door uitbreiding van
asfalt.
Als er eenmaal een weg ligt (tweebaans, maar met een
vierbaanse uitbreiding in het vooruitzicht), dan gaat die
nooit meer weg en blijft het definitief een groot negatief
gevolg voor Zijtaart.
Wij willen dat voorkomen en daarom willen we samen met
u van gedachten wisselen over andere mogelijkheden om
daardoor voor de toekomst van ons dorp een positief
uitzicht te kunnen bieden. Daarom ontvangen wij bij
voorkeur zo spoedig mogelijk een antwoord op dit
schrijven om tijdig met u in gesprek te gaan over genoemd
onderwerp.
Met vriendelijke groet namens Dorpsraad Zijtaart,
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KBO
AGENDA
Maandag 21 december 13.30 uur: Filmmiddag
Dinsdag 22 december 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 22 december 14.00 uur: Kerstviering
Woensdag 23 december 13.30 uur: Kienen
Donderdag 24 december 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 24 december 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 24 december 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 24 december 13.30 uur: Kaarten
KAARTEN
Uitslagen van 10 december:
Jokeren:
1. Mien Ketelaars
Rikken:
1. Lenie Henst
2. Mieke v.Boxmeer
Poedelprijs:
Martien v.Zutphen
Loterij:
Riek v.Sleuwen

181 pnt.
161 pnt.
101 pnt.
-84 pnt.

KBO Zijtaart vertoont
natuurfilms
De laatste filmmiddag in 2015 vindt
plaats op maandag 22 december en het
wordt The Best EXOTIC MARIGOLD
Hotel!
We hebben deze maand gekozen voor een “feel good” film
wat betekent dat de film de kijker
een goed gevoel geeft, vaak een
film met een niet erg complex of
diepzinnig thema maar uiteindelijk
loopt het wel goed af. Een film over
liefde en ouder worden, met
Engelse topacteurs in de setting van
het prachtige India.
Een groep gepensioneerden trekt zich terug in het Indiase
Jaipur om voor weinig geld een luxueus leven te leiden in
het Marigold Hotel. Ze hebben zich laten verleiden door de
flitsende en gelikte advertentie van het gerestaureerde
Marigold Hotel. Maar eenmaal daar, blijkt het voormalige
paleis een stuk minder luxe te zijn. In India aangekomen
blijkt de restauratie van het ooit zo chique hotel te zijn
stilgevallen sinds de onstuimige manager Sonny Kapoor in
conflict is geraakt met de aannemer.
Water is er... soms. En elektriciteit is er ook... soms.
Luxe vinden de gepensioneerden dus niet in India, maar
wel verassende levenslessen, rust en liefde.
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Wat opmerkingen die ander mensen maakten over deze
film: “Een heerlijke film over wat is en wat kan zijn!
Citaat uit de film: Aan het eind komt alles goed, zo niet is
het niet het einde!” en”Een heel mooie film over hoe
verschillende mensen het leven beleven op oudere leeftijd.
De film laat zien hoe je op oudere leeftijd nog steeds
nieuwe dingen leert.”

Deze filmmiddag wordt speciaal
georganiseerd voor
de leden van de KBO.
Wanneer: maandag 22 december
2015
Waar: Ontmoetingszaal Dorpshuis Zijtaart
Aanvang: 13.30 uur, met een kleine pauze om een
consumptie te kunnen kopen
Kosten: Gratis

Komt u ook gezellig meekijken?
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SPORTAGENDA
V.O.W. Jeugd zaterdag 19-12-15
A1
E1
E2
F1
F2
MC1
MD1
ME1
MF1

uit

SCMH A1
14:30u
gymzaal 9:15-10:00u
Uit
Schijndel/de Wit E6G
9:00u
gymzaal 10:45-11:30u
gymzaal 11:30-12:15u
Thuis VOW MD1
12:00u
Indien afgelast gymzaal 13:00-13:45u
gymzaal 8:30-9:15u
uit
Avanti F2
10:30u

Het laatste programma voor de winterstop van de senioren :
VOW senioren 20-12-15
VOW H1 uit
RKPVV 1
14:30u

SPORTUITSLAGEN
Er zijn nog steeds mooie, kleine, bronskleurige
kapelletjes te koop bij mevr. Johanna v. Boxmeer, tel.
36 44 27. We hebben hiervoor al een supermooi
bedrag ontvangen t.b.v. Duchenne Parent Project en ik
heb beloofd te helpen met de verkoop! Wie wil? Je
krijgt ze incl. LED theelichtje. Gr. Jaqueline v.
Dommelen, tel. 35 37 53
KBO Senioren Biljartcompetitie Regionaal
Breugel A – Zijtaart
Theo v.Eck
40 28
Martien Swinkels 37 28
Johan Meulendijks 31 32
Rien v.Haaren
29 23
Martien v.d.Heijden 29 14
Ben Swinkels
29 14
Carel de Beer
28 24
Jan v.Eck
21 15

-

Frans v.Leuken
Toon Opsteen
Tonnie v.Uden
Chris v.Helvoirt
Cor Coppens
Jan v.Uden
Jan v.d.Oever
Jan Rijkers

38
34
31
24
21
19
19
17

VOW jeugd 12-12-2015
Mariahout A1
VOW B1
VOW D1
Erp E4
Udi'19 F3
VOW MB1
VOW ME1

VOW A1
EVVC B2
Den Dungen D3
VOW E2
VOW F1
VOW MC1
Den Dungen ME (7-tal)

2-0
6-2
3-1
19 - 0
5-1
1-0
4-8

VOW senioren 12/13-12-2015
42
30
38
25
13
20
21
20

Bavos veteranen
VOW VR30+1
S.V. Brandevoort 1
VOW H2
Mariahout 4
VOW H4
Heeswijk VR1

VOW Veteranen
vrij
VOW H1
Avanti'31
VOW H3 0 -0
DVG 8
VOW VR1

2-2
6-1
4-1
0-3
4-1
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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
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
Vanaf de aftrap speelde vandaag maar één ploeg met
maken, innerlijke rust te bevorderen en het kan een
de echte wil om te winnen en dat was helaas de
uitlaatklep voor opgekropte emoties zijn. Bovendien werkt
tegenstander uit Brandevoort. Het leek wel of ze
muziek ontspannend. Het Alzheimercafé eindigt in een heel
kampioen konden worden vandaag. Na dom balverlies gezellige sfeer, want de bezoekers kunnen dan meezingen
een paar meter voor de middenlijn is het de spits die na met een voor deze avond gevormd gelegenheidskoortje. Dit
koortje zal enkele bekende meezingers ten gehore brengen.
3 minuten besluit uit te halen. Vanaf 45 meter
Iedereen die iets met dementie heeft is van harte welkom in
verdwijnt de bal achter Niek: 1-0. Hierna ruikt
dit Alzheimercafé voor de regio Boekel, Uden, Landerd,
Brandevoort bloed en blijft pressing spelen met
Veghel, Bernheze en Sint-Oedenrode. De toegang is gratis.

13 december 2015
VOW kansloos ten onder

lopende mensen vanuit het middenveld. Hier valt ook
de 2-0 uit na 12 min. VOW staat niet goed
georganiseerd en dat wordt afgestraft. Hierna krijgt
VOW 2 mogelijkheden vanuit corners, maar helaas
levert dit geen treffer op. Na ruim 30 min. is de
wedstrijd beslist na een keurige individuele actie van
hun rechtsbuiten. Onhoudbaar voor Niek schiet deze
de 3-0 binnen. En als dan ook nog 'De Koef' de bal op
zijn kruin ziet belanden na een vrije trap, betekent dit
de 4-0. 5 Kansen 4 goals.
De tweede helft is koud begonnen en de Koef weet
weer te scoren uit een scrimmage. VOW krijgt iets
meer het initiatief en maakt de 5-1. Michel Tielemans
(de kleine maar o zo grote leider) kopt keurig binnen.
De laatste 30 minuten is het Brandevoort wat VOW
aan de bal laat en daardoor ontstaan wat kansjes die
zonder overtuiging niet worden benut. Voor de
statistieken scoort Brandevoort uit een corner 6-1.
VOW gaf vandaag niet thuis. Gebrek aan inzet en
teamspirit brak vandaag de Seitaartsen op. Volgende
week kans op revanche en om keurig op de tweede
plaats de eerste helft van de competitie te eindigen.
® Jeroen Bosch

Beste Jeugd van Zijtaart,
Wij, de jeugdcommissie van TV Zijtaart, willen graag
met jullie het jaar 2015 uitslaan!!!
Dit willen we doen tijdens ons jaarlijks
oliebollentoernooi op 31 december van 14.00 uur tot ±
16.00 uur. Ben jij tussen de 6 en 17 jaar en durf jij de
uitdaging aan om m.b.v.
het ballenkanon het jaar
2015 uit te slaan? Of
heb je gewoon zin in
tennis gerelateerde
spelletjes of
wedstrijdjes, geef je dan
op voor 29 december
2015 via
jeugd@tvzijtaart.nl of
stop een briefje met je
naam en leeftijd in de brievenbus van de
tennisvereniging. Alles wordt op leeftijd en niveau
aangepast.
Je hoeft dus geen lid te zijn van de vereniging.
Iedereen is welkom en wij zorgen voor lekkers tijdens
het toernooi .
Ps. Breng je racket mee als je die hebt. Of geef bij
opgave aan dat je geen racket hebt, dan zorgen wij
daarvoor.

31 December 2015
Verkoop van oliebollen bij VOW
Van 12 uur tot 16:30 uur losse verkoop
Bestellingen van 12 uur tot 16 uur op te halen
Naturel of met krenten
11 voor 8 euro. €0,80 cent per stuk
B t ll kkan ookk via:
Bestellen
i vowoliebol@hotmail.com
li b l@h t il

Oliebollen
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Buurtkeeze
ntoernooi.
De stand na de 3e
ronde.
Zes! Van EGZ,

Ruitersport Zijtaart Prijzenregen voor de
Zijtaartse Amazones
We mogen trots zijn op onze
amazones doelend op de prestaties die
zij hebben gehaald op de één na laatste
selectiewedstrijd. De spanning neemt
toe bij nadering van de Brabantse
Kampioenschappen, want wie weet er
een startplaats te bemachtigen? Dat
wordt langzamerhand duidelijk...

Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Naam
Grootveld
M&M vd Doornhoek
Rudebroek 1
Meester vd Venstraat
KesKamp
Pater Vervoortstraat
PasOpperkes
Krijtenburg 2
Rond de Bulte
Bosrecht
Keslaerstraat
PEP team
Krijtenburg 1
Krijtenburg 4
Soffelt 1
Krijtenburg 3
Rudebroek 2
Buurvrouw & Buurvrouw
Rudebroek 3
Soffelt 2
Rudebroek 4
Leinserondweg/Hoolstraat
BCC 1

Shirly van Dijk behaalde een 9de
plaats die goed genoeg is om zich nu
al te plaatsen voor de
kampioenschappen.
Nikki - Lynn van Heeswijk heeft een sprongetje naar voren
gemaakt door zichzelf naar een derde plaats te rijden met
haar pony MIRO. Voor Nikki van den Hoogen is het niet
meer zo spannend, zij is verzekerd van een startbewijs voor
de kampioenschappen na het behalen van een mooie 4de
prijs.
Emma Boes reed haar eerste selectiewedstrijd en werd
keurig 3de met Silvano. Lica van Liempd werd 2de in de
allerhoogste klasse met Cantaro en heeft dankzij deze score
nog kans om afgevaardigd te worden.
Loes van Asseldonk viel in prijzen met haar paard Fitzroy
na het rijden van een mooie proef met een klein foutje op
het einde. Ze werd 3de van de kring dus ze zit nog in de
race.
In januari vindt de laatst selectiewedstrijd plaats, nu even
tijd om te oefenen!
De overige behaalde resultaten
Overasselt pony's dressuur
Klasse DE B
Pl.
Pnt.
Shirly van Dijk
Coralino CP 9de
Klasse D L1
Nikki - Lynn van Heeswijk
MIRO 3de
Nikki van den Hoogen Cocktail
4de
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193
201
200

Spellen Winst Verlies
10
8
2
10
8
2
10
7
3
10
7
3
7
6
1
10
6
4
10
6
4
10
5
5
10
5
5
10
5
5
10
5
5
10
5
5
10
5
5
10
5
5
10
4
6
10
4
6
10
4
6
10
4
6
10
3
7
4
2
2
7
1
6
7
1
6
7
1
6

Klasse DE M1
Emma Boes
Silvano
Klasse DE Z2
Lica van Liempd
Cantaro
Wanroij paarden dressur
Klasse L2
Loes van Asseldonk
Fitzroy
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Score
16
16
14
14
12
12
12
10
10
10
10
10
10
10
8
8
8
8
6
4
2
2
2

Punten
198-168
189-179
181-168
184-182
139-121
184-188
183-188
193-179
192-182
182-173
188-180
192-186
189-185
185-185
180-179
183-183
171-177
160-186
169-169
74-67
111-135
111-137
100-139

3de

65.33%

2de

62.44%

4de

198
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Prikpost in Zijtaart.
Op weg naar een nieuwe MKBA
De belangrijkste doelstelling van de werkgroep “Geen
omleiding N279 bij Zijtaart” is duidelijk toekomstgericht:
als de geplande omleiding van de N279 er komt, gaat die
nooit meer weg en blijft Zijtaart dus voor altijd gekleefd
aan het negatieve effect hiervan. Het is dus zeker de moeite
waard om ons te blijven inzetten voor het behoud van de
huidige situatie van ons dorp, voor nu en voor de toekomst
van de jonge inwoners van Zijtaart (onze kinderen,
kleinkinderen).
De leefbaarheid in en rondom ons dorp, het mooie
verenigingsleven, de spaarzame landelijke omgeving zijn
belangrijke waarden om die voor Zijtaart te behouden.
Daarom stellen we alles in het werk om aan te tonen dat de
geplande omleiding niet de juiste oplossing is voor de
zogenaamde verkeersknelpunten bij Veghel. Er zijn
duidelijke alternatieven om dit miljoenen-verslindend plan
opzij te schuiven.
Met het laten uitvoeren van een nieuwe Maatschappelijke
Kosten-Baten Analyse willen we aantonen dat de geplande
omleiding geen enkele meerwaarde heeft.
Dankzij de reeds ontvangen donaties (tot nu toe bijna €
10.000,00) kunnen we de eerste stappen gaan zetten.
Daardoor zijn wij momenteel in gesprek met een wettelijke
erkend en gekwalificeerd bureau dat als een onafhankelijke
instantie de opdracht kan uitvoeren. Hierdoor staan we in
de startblokken voor het verkrijgen van het gewenste
rapport.
Maar toch zijn de beschikbare financiën helaas nog niet
toereikend. Daarom doen we met dit artikel een herhaalde
oproep aan de inwoners van Zijtaart om een vrijwillig
bedrag over te maken naar de bankrekening van de
werkgroep. Ook willen we nogmaals aan verenigingen
voorleggen om (misschien middels een jaarvergadering,
ledenbijeenkomst) te besluiten om een bedrag te doneren.
Ook aan Zijtaartse bedrijven willen we dit voorleggen. Met
deze oproep willen we dus nogmaals wijzen op het
belangrijke toekomstig belang voor ons dorp (zie begin van
dit artikel).
Onlangs hebben enkele inwoners de suggestie gedaan om
per huisadres in Zijtaart (zo’n 650) een bedrag van
ongeveer € 25,00 voor te leggen als donatie; dan zouden
we allemaal samen de gewenste bijdrage leveren aan het
doel van onze actie; om over na te denken dus.
We hebben een sterk vertrouwen in de medewerking van de
Zijtaartse mensen en we hopen dat weer te kunnen
constateren aan vrijwillige donaties. Bij voorbaat hartelijk
dank.
Bankrekening NL29 ING 0006796579 t.n.v.
Buurtvereniging Den Doornhoek Zijtaart. (zie ook op
achterzijde raamposter).
Wordt vervolgd.
Werkgroep “Geen omleiding N279 bij 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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Solistenconcours fanfare Sint Cecilia
met grote talenten!
Afgelopen zondag 13 december was het solistenconcours
van fanfare Sint Cecilia.
We begonnen de ochtend met de majorettes en al enkele
slagwerkers. De majorettes werden beoordeeld door
Jolanda Hoefnagels. Zij gaf de eerste prijs aan Amber van
den Hurk, Vera van Lankvelt en Femke de Bie, zij dansten
in vrolijke kleding en met pompons op het lied
‘raar maar waar’ . Tweede werden Marit van Dinter, Liz
Verkampen en Yentle van den Biggelaar. Dit trio is nog
maar kort bij elkaar, maar lieten zien al goed samen te
kunnen dansen, dit deden ze dan ook keurig op het nummer
‘Neon Lights’. Derde werden Maud van Asseldonk en
Diede Gloudemans, zij dansten op een nummer dat ging
over dokters en zusters. Dit beelden zij zo goed uit, dat dit
werd beloond met een mooie beker. De aanmoedigingsprijs
(die allen werden geschonken door Anja Heerkens) kreeg
het D-team, zij dansten op het nummer van ‘Superkeet’.
De middag startte met het opleidingsorkest, waarna de
overige slagwerkers en de blazers aan de beurt waren om
van zich te laten horen. De slagwerkers werden beoordeeld
door Henk Schellekens. Hij zei dat we veel talenten hebben
en dat het met de toekomst qua slagwerk wel goed zit in
Zijtaart! De eerste prijs ging naar Bram van der Linden, hij
speelde op de snare ‘Fullhouse’. De tweede prijs ging naar
Sem Verhoeven, op het drumstel liet hij het nummer ‘
Boulevard of Broken Dreams’ horen. De derde prijs ging
naar de jeugdslagwerkgroep die al enkele uitdagende
nummers speelden. De aanmoedigingsprijs was voor de
opstapslagwerkgroep, zij hadden hun eerste optreden op het
solistenconcours, wat al heel goed ging!
De jury van de blazers bestond uit Albert-John Vervorst en
Ralf van der Heijden.
Zij gaven de eerste prijs aan Julia Gottenbos, zij speelde
een mooie solo op haar bugel met het nummer ‘My own
King am I’. De tweede prijs ging naar Pien van Uden, zij
speelde op alt-saxofoon het nummer ‘Prograssions’. De
derde prijs was voor Lieke van der Burght, zij speelde op
trompet ‘Pocahontas’. Knap gedaan dames! De
aanmoedigingsprijs ging naar iemand waar de jury een lach
van op het gezicht kreeg, dat was Joep van Zutphen! Hij
speelde op trombone ‘Let’s Swing’.
Het was een gezellige en muzikale dag met veel publiek.
Allemaal bedankt en graag tot volgend jaar!

Ronald Liesker driebandenkampioen
2015
Van 30 november tot en met 8 december werden in de
thuishaven van biljartvereniging "Krijt Op Tijd" de
wedstrijden gespeeld voor het Veghels Kampioenschap
Driebanden 2015.
Het werd een zeer gezellig toernooi. De biljarters waren
over het algemeen goed geconcentreerd, waardoor er door
velen mooie prestaties werden neergezet. Er werd wederom
gespeeld in 4 klassen. Het leverde onderstaande
kampioenen op:

16 dec. 2015 – 23 dec. 2015
D-klasse
C-klasse
B-klasse
A-klasse
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Paul van Zutphen (9 caramboles)
Ronald Liesker (10 caramboles)
Martin Kluijtmans (14 caramboles)
Ruud Cissen (18 caramboles)

Op maandag 7 december werden de kruisfinales gespeeld.
In een zeer spannende strijd over 2 sets wist Ruud Cissen
op percentage te winnen van Martin Kluijtmans, beiden
kwamen slechts één carambole tekort. De andere halve
finale tussen Paul van Zutphen en Ronald Liesker kende in
Ronald Liesker een afgetekende winnaar.
De allesbeslissende finalepartij tussen Ruud Cissen en
Ronald Liesker werd op dinsdag 8 december gespeeld. Was
er tijdens het kampioenschap dagelijks sprake van een
behoorlijke publieke belangstelling, op deze avond viel dat
helaas tegen vanwege de Champions League wedstrijd van
P.S.V. De spanning was er niet minder om. Er werd
gespeeld om twee gewonnen sets. De eerste set ging in 18
beurten naar Ronald Liesker. In de tweede set werd
geweldig sterk gespeeld door Ruud Cissen, die maar 13
beurten nodig had voor zijn 18 caramboles. De
allesbeslissende derde set werd weer sterk begonnen door
Ronald en Ruud moest aan zien te haken en deed dat goed,
want in de 20e beurt stond het 8-14. Een slotserie van 4 zat
er, helaas voor hem, niet meer in en Ronald scoorde in de
24e beurt zijn 10e carambole en werd daarmee de terechte
Veghels Kampioen Driebanden 2015.
Biljartvereniging Krijt Op Tijd kan weer terugzien op een
geslaagd kampioenschap.

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 25 nr. 12

Vrijdag 18 en zaterdag 19december
Gehaktballen 6 halen 5 betalen.
Casselerrib 150 gram halen 100 gram betalen.
Aanbiedingen 24 december
Kogelbiefstuk 2 voor € 4,95
Bij aankoop van 600 gram runderragout of
kippenragout gratis 4 pasteibakjes.
Bij 1 kg bourgondische rib gratis stokbroodje.

Denkt U aan de bestellijsten!

Interpunctie
De hele familie in mineur met Kerst (namen zoals altijd
gefingeerd)
Johan was al jaren getrouwd en aan de buitenkant leek het
alsof hij een redelijk “normaal” huwelijk had: niet
geweldig, maar ook niet slecht. De werkelijkheid was

16 dec. 2015 – 23 dec. 2015
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echter anders. In zulke gevallen wordt men
gemakkelijker verliefd op een ander en inderdaad: dit
gebeurde.
Het is zo heerlijk om te kunnen praten over datgene wat
je al lange tijd dwars zit en begrepen te worden! Zijn
nieuwe vriendin had ook de nodige sores en zij voelde
zich ook begrepen door Johan. Pats-boem: verliefd.
Johan verliet zijn vrouw, zijn vriendin verliet haar man
en zij gingen samenwonen. Direct, want met moeite
konden zij een woning vinden. Zij hadden ook liever nog
even gewacht, hoewel de verliefdheid heftig was…..
De familie van Johan reageerde furieus: hoe kon hij nu
zijn vrouw en kids in de steek laten? De
kerstvoorbereidingen waren in volle gang. Zijn familie
zou met aanhang en kids gaan eten met hun ouders. Eén
zus (Mariëtte) koos voor Johan en wilde hem er graag bij
hebben, de anderen lieten hem vallen. Zijn ex-vrouw en
de kinderen werden wel uitgenodigd. De kinderen wilden
komen, maar toen ze hoorden dat hun vader niet welkom
was, gingen zij ook niet. Hun moeder bleef sowieso
liever thuis. Hun gezin lag niet alleen uit elkaar, de hele
familie was verdeeld. Johan was niet meer welkom bij
zijn familie en zus Mariëtte voelde zich tussen twee
vuren zitten. Zij miste haar broer en wilde contact, maar
een van de broers had haar te verstaan gegeven, dat zij
dan ook niet meer welkom was. De ouders hadden ook
een groot verdriet en wisten ook niet goed hoe ze dit
moesten oplossen.
Vaak worden er in dit soort gevallen grote woorden
gebruikt, heftige beweringen gedaan, die men naderhand
alleen met gezichtsverlies terug kan nemen. Dit staat een
oplossing nogal eens in de weg. Daarom is mijn advies:
blijf kalm, reageer niet fel en zeg geen
dingen die je later misschien moet
herroepen.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2,
5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35.
www.interpunctie.nl
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Trekkingsuitslag Grote Clubactie 2015
Vorige maand hebben de jeugdleden van Fanfare St Cecilia loten verkocht voor de Grote Clubactie. Alle
lotenkopers hartelijk bedankt hiervoor.
Onderstaand vindt u de winnende lotnummers van de Grote Clubactie 2015. De trekking is verricht op 10
december 2015 door notaris J.A.H.G. van Tuijl.
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