Kerstboomverbranding zaterdag 9 januari 2016
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.
We hebben dit jaar voor iedereen die één of meerdere
kerstbomen inlevert een leuke attentie.
EVENEMENTENGROEP ZIJTAART

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Donderdag: 31 december 19.00 u Oudejaarsviering Pater van Delden (Samenzang)
Wij gedenken: Wim van Schaijk en overl.familieleden Kuijpers-Kuijpers; Alle overledenen
van onze geloofsgemeenschap H.Lambertus Zijtaart.
Vrijdag: 1 januari 9.30 u. Nieuwjaarsviering Pater van Delden (Gem.koor)
Voor het welzijn van onze geloofsgemeenschap H.Lambertus Zijtaart.
Zondag: 3 januari 9.30 u. Pater van Delden (Samenzang)
Wij gedenken: Johan en Doortje van Nunen-Brugmans; Jan Timmers; Overl.ouders
Rooijakkers-van Lankvelt en overl.familieleden.

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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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.
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Zanger (Dirty) Harrie van Grinsven heeft voor z’n band de
beste muzikanten om zich heen verzameld en
swingen/grooven elke zaal plat! Ze brengen een te gekke
mix van Frank Sinatra tot Oldskool Hiphop van dr. Dre met
een jazzjasje. Bezetting: Mitchell Damen (drum), Richard
Frijters (bas), Thom Kooijmans (altsax), Jacob Bedaux
(toetsen) en Harrie van Grinsven (zang).

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.

Herhaling lezing Jeroen Bosch 4
januari deel 1, 11 januari deel 2.
Aanvang 20.00 uur in “Het Klooster”
Het Jeroen Bosch jaar staat voor de deur. In Den Bosch
gonst het van de activiteiten om zijn 500e sterfdag te vieren.
Op veel manieren zal aandacht aan deze unieke kunstenaar
geschonken worden.
Hier in “Het Klooster” wordt een tip van de sluier opgelicht
over de raadselachtige Bosch.
Kom naar de (dubbel)lezing over Jeroen Bosch en laat u
vertellen over zijn grote werken en zijn uitzonderlijke
keuzes. Ook zijn tijd zal behandeld worden in samenhang
met de grote veranderingen die plaatsvonden rond 1500: de
ontdekking van Amerika en het ontstaan van het
Protestantisme.
Zijn uitbeeldingen van hel en verdoemenis, zijn
heiligenlevens, maar vooral zijn “Tuin der Lusten” worden
besproken en toegelicht zodat zijn wereld van verbeelding
voor iedereen tot leven komt.
Omdat er al velen zich hebben aangemeld is het handig om
een plaats via tel. 36 76 27 of via de mail
ton.rietbergen@hotmail.com te reserveren. Graag tot ziens!
Ton Rietbergen en Gabriël van Asseldonk

Dirty Harry Jazzband start muziekseizoen
in De Afzakkerij
In galeriecafé De Afzakkerij op CHV Noordkade in
Veghel is het op zondagmiddag 3 januari niet alleen tijd
voor een Nieuwjaarsborrel, maar natuurlijk ook weer
voor muziek. De aftrap in het nieuwe jaar wordt
verzorgd door de Dirty Harry Jazzband uit de regio
Den Bosch. Zij brengen, hoe toepasselijk, ‘oud en
nieuw’ in een aantrekkelijk jazzjasje. Aanvang
optreden 15.00 uur, de zaal is open om 14.00 uur en de
toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is ook in het
nieuwe jaar welkom

Beste mensen,
Namens Stichting VentiVenti willen wij iedereen hartelijk
bedanken voor jullie vertrouwen in VentiVenti afgelopen
jaar. Mede dankzij jullie steun hebben we wederom grote
vooruitgang geboekt in 2015. Hopelijk kunnen wij 2016 op
dezelfde wijze voortzetten om samen met jullie onze
projecten verdere voortgang te geven en onze mensen in de
Congo hiermee een steun in de rug te zijn.
Wij kijken vol vertrouwen uit naar 2016 en willen iedereen
het allerbeste wensen!!
logo
Hartelijke Groeten, VentiVenti
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Wat kunnen kruiden beteken voor het
menselijk lichaam?
Natuurlijk willen we allemaal zo gezond mogelijk leven
want dat zal bijdragen aan een fijner en mogelijk langer
leven. Vorige keer hebben
we het gehad over
gezonde voeding, vertelt
door een diëtiste. Kruiden
voor de genezing van
allerlei aandoeningen en
bevordering van de
gezondheid en vitaliteit
werden in de oudheid al
veelvuldig toegepast. Ook
worden er al eeuwenlang
kruiden gebruikt in allerlei gerechten voor de lekkere
smaak en het kruidige aroma. Steeds vaker in de
tegenwoordige tijd horen we dat kruiden bij een gezond
leven je een handje kunnen helpen! Het bevorderen van de
spijsvertering of het onderdrukken van hoest zijn daar
voorbeelden van. Alles is mogelijk, als er maar de juiste
kruiden gekozen worden. Wij hebben in ons dorp Zijtaart
iemand die er jaren voor gestudeerd heeft om herborist te
worden. Een herborist is iemand die alles af weet van
kruiden. Bernhard Liesandt heeft kasten vol met potjes,
drankjes en pilletjes, allemaal gemaakt van zijn eigen
kruidenmengsels. Hij hoeft nooit lang te zoeken naar een
juist goedwerkend kruid, die haalt hij namelijk uit zijn
eigen tuin.
Voordat we gaan praten over de geneeskrachtige werking
van kruiden is het wel belangrijk om eerst eerlijk te zijn en
toe te geven dat er geen ‘magische voedingstoffen’ zijn die
alle problemen oplossen.
Naarmate je meer leert over je eigen lichaam beseffen we
ons steeds vaker dat een optimale gezondheid een balans is
die niet alleen gebaseerd is op wat we eten en hoeveel
lichaamsbeweging we krijgen, maar ook aan welke giftige
stoffen we worden blootgesteld en de hoeveelheid stress en
algemene tevredenheid in ons leven.
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Bernhard Liesandt, als gezegd erkend herborist, weet als
geen ander welke kruiden ons daarbij kunnen helpen en
waar we op moeten letten. Hij wil heel graag met de
deelnemers van het Onderonsje in Zijtaart daar eens over
praten en ons uitleggen hoe je deze kunt inzetten tijdens
ziekteverschijnselen, b.v. koorts of lichamelijke klachten,
zoals b.v. spier- en gewrichtsklachten.
Hij vraagt jullie wel om pen en papier mee te brengen zodat
je het een en ander kunt opschrijven. Daarnaast zou hij het
fijn vinden als jullie een klein stukje droog brood mee
brengen.
Op maandag 4
januari 2016 om
10.00 uur kunt u
komen meepraten
en informatie
opdoen tijdens het
Onderonsje in het
Klooster in Zijtaart. Bernhard Liesandt neemt ons mee in de
wereld van kruiden. Hij zal beslist ingaan op de vragen die
bij jullie leven. Kom gerust luisteren en meepraten, want
alles wat bijdraagt aan onze gezondheid is meegenomen!
Wat: Het Onderonsje voor alle 55+ers
Wanneer: Maandagmorgen 4 januari 2016 van 10.00 tot
11.00 uur
Waar: Het Klooster Zijtaart
Kosten: Gratis, koffie/thee voor eigen rekening
U komt toch zeker ook?

Openingstijden Nieuwjaar:
Woensdag 30 december

8.30-12.30 uur

Donderdag 31 december

8.30-12.30 uur

Zaterdag 2 januari

gesloten
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KBO
AGENDA
woensdag 30 december 13.30 uur Keezen
donderdag 31 december 09.00 uur Wandelen
donderdag 31 december 12.00 uur Eetpunt
donderdag 31 december 13.00 uur Competitie biljarten
donderdag 31 december 13.30 uur Kaarten
KAARTEN
Uitslagen van 24 december:
Jokeren:
1. Henk v.d.Linden
Rikken:
1. Tiny v.Kasteren
2. Harry v.Zutphen
Poedelprijs:
Lenie Henst
Loterij:
Martien v.Zutphen.

Uitslagen van 29 december.
Jokeren:
1.Mientje Raaijmakers
Rikken:
1.Piet v.d.Hurk
2.Bert Vissers
3.Harry v.Zutphen
Poedelprijs:
Martien v.Zutphen
Loterij:
Gerard Pepers.
BRIDGEN
ZBC 22 dec 2015
Lijn A
1 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
2 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
3 Gerard Bekkers & Hannie Habraken

86 pnt.
67 pnt.
45 pnt.
–45 pnt.

115 pnt.
92 pnt.
70 pnt.
58 pnt.
- 24 pnt.

30 dec. 2015 – 4 jan. 2016
4
5
6
(7)
(7)
9
10
11
12
13
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Cees v. Hout & Jo Verhoeven
Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
Cor v.d. Berg & Henk v.d. Linden
Bert Kanters & Diny Kanters
Jan Rijkers & Toos v. Berlo
Riet v. Hout & Corry Kastelijn
Ad Koevoets & Ria Swinkels
Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts

55,00
53,13
52,50
51,25
51,25
48,75
43,75
42,50
39,38
38,75

Lijn B
1 Jacqueline Brus & Riet Koevoets
2 Joke Petit & Maria Rijken
3 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
4 Anneke Jans & Maria Pepers
5 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
(6) Hein de Wit & Jo de Wit
(6) Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel
8 Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
9 Lilian Harbers & Rob Harbers
10 Mien Vermeulen & Ria Veldhuis
11 Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
12 Clasien Nolle & Trudy Smulders
13 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert

67,50
59,38
58,75
55,63
52,50
51,25
51,25
50,00
46,25
43,13
41,25
40,00
33,13

Bibliotheekpunt Zijtaart
61,88
56,25
55,63

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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KIENEN V.O.W.
WOENSDAG
20 januari 2016
KANTINE SPORTPARK
DE VONDERS ZIJTAART
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Knuffels maken
Kinderen tussen de 6-9 jaar kunnen vanaf donderdag 21
januari 16:00 – 17:30 uur hun knuffel komen maken in de
FashionFabriek. In 5 lessen wordt jouw idee omgetoverd tot
een echte unieke eigen lievelingsknuffel.
Voor meer informatie over de workshops bel (0413) 78
20 10 of mail naar: info@phoenixcultuur.nl. Meer info
over het verdere aanbod: www.phoenixcultuur.nl.

HOOFDPRIJS € 250,00
en diverse andere leuke
(geld)prijzen

AANVANG 20.00 UUR
kantine open om 19.00 uur

Mode en knuffels, wintersferen en
monotype
“In het nieuwe jaar ga ik mijn eigen creativiteit
ontwikkelen”. Dit is natuurlijk een heel mooi voornemen en
Phoenix Cultuur biedt hier alle mogelijkheden voor. Of het
nu muziek, dans, musicals of een cursus beeldend is. In
januari kan jong en oud terecht voor een aantal leuke
workshops fashion en schilderen in Veghel en Schijndel.
Monotype
Monotype is een grafische afdruktechniek waarmee heel
verrassende en kleurrijke resultaten bereikt kunnen
worden. Deze workshop voor volwassenen van Rita van
der Laan vindt plaats op zaterdag 16 en 23 januari van
10:00 – 16:00 uur in ’t Spectrum in Schijndel.
Mode maken
Voor alle meiden tussen de 8 – 13 jaar die van mode
houden: kom vanaf donderdag 21 januari 18:30 uur tot
20:30 uur je fashion item maken in de FashionFabriek op
de Noordkade in Veghel! Lonneke de Wit leert je in 5
lessen je eigen trendy rok maken.
Wintersferen
Tijdens deze starterscursus thema schilderen voor
volwassenen van Rita van der Laan, worden in 5 lessen de
aspecten kleur, compositie en perspectief binnen het thema
‘wintersferen’ uitgelicht. Startdatum is donderdag 28
januari 13:30 – 16:00 uur in ’t Spectrum in Schijndel.

Afvalkalender 2016
De afvalkalender voor 2016 is vanaf deze week te vinden
op www.veghel.nl/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.
Download de RecyclemanagerApp
Alle informatie over afval in de gemeente Veghel is te
vinden in de RecyclemanagerApp. In deze persoonlijke
afvalkalender staat op welke dag afval aan huis wordt
opgehaald. De app toont ook waar u afval kunt brengen en
hoe gescheiden afval wordt hergebruikt. Ook kunt u er alles
vinden over de Milieustraat, belangrijke adressen en
telefoonnummers. De Recyclemanager is gratis te
downloaden via de appstore en 24 uur per dag, 7 dagen per
week te bereiken.
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Interpunctie
Hebt u liever pijn???
Ik las kortgeleden de volgende zin “mensen lijden liever
pijn dan dat ze genot winnen….”.
En inderdaad, ik zie dat ook regelmatig. Mensen zitten in
een slechte relatie, een slechte situatie, kunnen niet omgaan
met kritiek, zijn niet assertief en voelen zich soms jarenlang
ellendig. Dat is de pijn die alsmaar niet vanzelf overgaat.
Totdat de pijn ondraaglijk wordt omdat de situatie verergert
of omdat men moegestreden is. Dan gaat men stappen
zetten, inderdaad. Ik zie het ook bij de hulpverlening bij
problematische situaties. Maar als je moe bent is het lastig
om je nog langer in te spannen. Je kunt beter op tijd gaan,
nog voordat je moe bent. Veel mensen zien er tegenop om
hulp te vragen. Men denkt dat het zwak is als je de
problemen niet zelf op kunt lossen. Maar als je een
blindedarmontsteking hebt, ga je dat toch ook niet zelf
oplossen? En als je een been breekt, kun je daar zelf gips
omheen doen, maar of dat helpt? Uiteindelijk moet je toch
hulp vragen. Hoe eerder je erbij bent hoe beter. Van
afwachten wordt niemand beter. En ondertussen neemt het
vertrouwen in elkaar en het uithoudingsvermogen af. Tegen
de tijd dat men eindelijk om hulp vraagt, zijn de beide
partijen zo moegestreden, zo uitgeput, dat er soms geen
redden meer aan is. U moest eens weten hoe vaak ik dat
zie! Verschrikkelijk! En helemaal niet nodig…. Vaak krijg
ik naderhand nog een mailtje van een of beide partners, die
mij melden dat de therapie weliswaar verhelderend was,
maar dat zij niet langer meer kunnen investeren. Dat begrijp
ik best, want als je maanden of jaren met iets hebt
geworsteld, ben je moe. Dan wil je rust. Dan lijkt elke
inspanning teveel.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Bestel nu nog je oliebollen:
Maak het voor het
oliebollenteam wat
makkelijker en bestel vooraf je
oliebollen via mail
vowoliebol@hotmail.com. Losse verkoop is er
natuurlijk ook op 31-12 van 12:00 uur tot 16:30 uur bij
de kantine van VOW in Zijtaart, maar daarvoor geldt:
op=op.
Vanaf 50 stuks kunnen we ze eventueel thuis of
op uw bedrijf komen brengen. Eventueel ook
leverbaar voor 12:00 uur.
Prijzen van de oliebollen.
1 olie- of krentenbol € 0,80
11 olie- of
krentenbollen
voor € 8,00.

Groetjes Oliebollen team VOW Zijtaart
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Jeroen Boschjaar 2016

Jeroen Bosch Dubbellezing:
25 november en 9 december 20.00u
Tijdsbeeld - Thema's - Achtergronden Navolgers
Door Ton Rietbergen & Gabriël van
Asseldonk
Plaats: "Het Klooster", Zijtaart
Kosten: € 12,00 voor de 2 lezingen samen.
(incl. pauzedrankje)
Aanmelden vooraf noodzakelijk i.v.m.
beperkt aantal plaatsen
ton.rietbergen@hotmail.com of tel 0413
367627
Jeroen Bosch: De marskramer.
Museum Boymans-Van Beuningen. Rotterdam.
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