50 JAAR OPTOCHT, HET FEEST KAN BEGINNEN
Door de deelnemers en de optochtcommissie worden de laatste voorbereidingen getroffen
en dan kan het feest losbarsten. Ondanks tegengeluiden belooft het ook dit jaar weer een
prachtige optocht te worden, waar door de deelnemers veel tijd in is gestoken.
Laat familie, vrienden en kennissen weten dat er een prachtige optocht door de straten van
Zijtaart zal trekken, want met 677 deelnemers is er een groot tekort aan eigen publiek. Laat
ze ook weten dat ze op tijd moeten komen om een goed plekje op te zoeken.
Elders in deze editie vind je alle onderwerpen die meedoen.

DE ROUTE/HET EINDPUNT
De start van de optocht is zaterdag om 13.30 uur ter hoogte van Gebr. van Lankvelt,
Zondveldstraat 10a. De route is: Zondveldstraat – Past. Clercxstraat– Kapt. S.
Klapwijkstraat – Keslaerstraat. Het eindpunt is aan het einde van de Keslaerstraat (bij de
Reibroekstraat).

VERSIERDE GEVELS
Al jaren kunnen we rekenen op prachtig versierde gevels. Ook dit jaar hopen we dat de
bewoners langs de route hun gevel weer willen versieren. Het geeft de hele optocht een nog
feestelijkere tint en het is tevens een waardering voor de deelnemers die vaak al maanden
hebben gebouwd.

AFSLUITING ROUTE VOOR HET VERKEER
Nodig al je familie, vrienden en kennissen uit om te komen kijken.
Hou er wel rekening mee dat de route vanaf 13.30 uur kan worden afgesloten voor het
verkeer. Ter hoogte van Gebr. van Lankvelt is de weg al vanaf 12.00 uur afgesloten.

PRIJSUITREIKING
De prijsuitreiking is in het klooster en begint om exact 17.30 uur. De zaal gaat al direct na
de optocht open. Na afloop van de prijsuitreiking is er nog een gezellige afterparty.
Tot aanstaande zaterdag

De optochtcommissie

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 7 februari 9.30 u. Carnavalsviering Pater Wouters m.m.v. Blaaskapel
“De Boemelaars” en het koor “Vivace “.
Wij gedenken: alle overleden leden van Carnavalsvereniging “De Reigers”; alle overleden
leden van Blaaskapel “De Boemelaars”; Piet van den Tillaart; Bert Henst; Henk en Adriaan
Brugmans; Ties van Zutphen; Mnd.ged. Johan en Doortje van Nunen-Brugmans;
Jaargetijde Pater Harry van de Ven; Marinus van der Heijden, Anna Fassbender en Mien
Vonk; Jaargetijde Mies en Anneke van Zoggel- van der Linden; Hans van Zoggel en
Marion Jonkers- van Zoggel; André van der Heijden (vanwege verjaardag en sterfdag).
Woensdag: 10 februari 19.00 u Aswoensdagviering m.m.v. het Gemengd Koor.
Mededeling: Paus Franciscus heeft in mei 2015 een encycliek geschreven van
een enorme indruk. De encycliek heet “Laudata Si”, Geprezen zijt Gij.
De paus beschrijft -op wetenschappelijke basis- zijn grote zorgen
om onze aarde, als het gaat over het gebruik van de aarde, de
klimaatcrisis, het water op aarde, de biodiversiteit, de enorm
ongelijke verdeling op aarde en de vluchtelingenstromen.
De paus roept mensen op tot een nieuwe kijk op bedrijfsvoering
en een nieuwe economie, tot een
goed beheer van onze ene aarde, ons huis!
De lezing vindt plaats op maandag 15 februari van
19.30 uur tot 21.30 uur in de H.Hartkerk te Veghel.
Namens de werkgroep Vorming en Toerusting
Jan Rietbergen
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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: 06-224 967 98.

Potgrondactie voor Zijtaarts jeugdcarnaval!

DISCOAVOND
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Entree:

zaterdag 6 februari
20.00 – 22.30 uur
Ontmoetingsruimte in het Dorpshuis
gratis

WAAR is dat feestje? HIER is dat feestje!
Na de prijsuitreiking van de optocht op zaterdagavond kan
In navolging op het succes van de potgrondactie van
de jeugd gaan feesten tijdens de discoavond in het
afgelopen jaar, waarbij we een mooi bedrag hebben
Dorpshuis. Prins Henri en Adjudant Twan zullen hier een
opgehaald voor het Zijtaarts jeugdcarnaval en door de
bezoek brengen. Tevens zal er gezorgd worden voor een
enthousiaste reacties van de Zijtaartse mensen op deze
gezellige, muzikale sfeer.
actie, krijgt de potgrondactie dit Deze avond is er een vrije in- en uitloop voor de jeugd.
jaar een vervolg.
Daarnaast is het verstandig om geld mee te nemen en niet
De jeugdcommissie van CV de met consumptiebonnen (munten) van CV De Reigers te
Reigers en leden van
betalen (prijzen komen niet overeen).
vriendengroep Kneup willen
We maken er met z’n allen een groot feest van!
deze actie samen wederom tot
een succes maken. De
Organisatie BYTZ (werkgroep EGZ)
opbrengst van de actie komt
volledig ten goede aan de Zijtaartse carnaval, specifiek voor
de jeugd.
Afgelopen jaar is voor iedere inschrijving in de
jeugdcategorie van de optocht 2015, die a.s. zaterdag weer
in de optocht deelneemt, een bedrag beschikbaar gesteld
voor hun creatie. Verder wordt er met de opbrengst van
afgelopen jaar een deel van de kinderkermis op
carnavalsmaandag bekostigd.
Op zaterdag 5 maart vanaf 14.30 uur komen wij langs alle
huizen in Zijtaart om potgrond te verkopen. U kunt de
potgrond ook bestellen en betalen bij M. van der Heijden
Autocentrum Zijtaart, zodat we de potgrond bij u thuis
kunnen bezorgen als u zeker wilt zijn van uw potgrond.
We hebben er, evenals voorgaande jaren, voor gekozen om
de wat duurdere maar kwalitatief goede potgrond van Legro
te verkopen. De prijs voor een zak van 50 liter potgrond is €
4,00; 3 zakken voor
€ 10,00.
Het is mogelijk uw bestelling al door te geven via de mail:
potgrondzijtaart@hotmail.com. Vermeldt uw naam en adres
en we brengen de potgrond graag naar u toe (binnen 15 km
rond Zijtaart). Alles wordt uiterlijk 14 maart geleverd. Ook
kunt u bellen naar Autocentrum M. van der Heijden
Zijtaart, die ons tijdens de actie ondersteunt, tel. (0413) 36
33 74. Mimi en Anne helpen u graag!
Alvast bedankt voor u steun!
Jeugdcommissie CV de Reigers en vriendengroep Kneup
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Carnavalskrant overhandigd én
rondgebracht.
Afgelopen vrijdag zijn de eerste
exemplaren van de Reigerkrant 2016
aan Prins Henri, Jeugdprins Stijn &
Jeugdprinses Jesse, hun adjudanten en
nar overhandigd. Tevens is zaterdag de
carnavalskrant door leden van de
vereniging in Zijtaart huis-aan-huis
rondgebracht.
Mocht u geen krant ontvangen hebben,
dan kunt u contact opnemen met
Gerjanne van de Ven. (0413-377485)

Veel leesplezier!
Krantencommissie CV de Reigers.

Ruitersport Zijtaart
Kimberly van der Sanden
Kringkampioen met Yellow Surprise
De pony Yellow Surprise gaat al enkele jaren mee en laat
nog goed zien wat hij in huis heeft. Net als afgelopen
weekend, toen werd Kimberly van der Sanden nog
Kringkampioen met Yellow in de klasse CM springen!
Een gouden ticket voor de Brabantse Kampioenschappen.
Shirly van Dijk heeft haar generale repetitie van de
Brabantse Kampioenschappen goed voltooid. Met haar
knappe pony Coralino P werd ze 1e met 203 punten en 4e
met 194 punten in de klasse DB dressuur. Super gedaan
dames, succes op de Brabantse Kampioenschappen!
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Buurtcompetitie Biljarten Zijtaart.
De uitslagen van de 3 speelronden in januari 2016 zijn als
volgt :
Maandag 11 januari :
Jekschotstraat
Het Einde v.d. Straat Grootveld/Corsica
Rudebroeck
Het Begin v.d. Straat -

Rond de Kerk
Rond de Bulte
Krijtenburg
Den Doornhoek
Leins./Hoolstr.

43 – 45
55 – 48
46 – 54
60 – 41
45 – 55

Maandag 18 januari :
Grootveld/Corsica
Leins./Hoolstr.
Jekschotstraat
Rond de Bulte
Den Doornhoek
-

Rond de Kerk
Het Einde v.d. Str.
Het Begin v.d. Str.
Rudebroeck
Krijtenburg

67 – 49
50 – 55
47 – 49
48 – 42
47 – 44

Maandag 25 januari :
Rudebroeck
Rond de Kerk
Krijtenburg
Leins./Hoolstr.
Het Einde v.d. Straat

-

48 – 38
63 – 42
42 – 46
52 – 50
56 – 54

Jekschotstraat
Den Doornhoek
Rond de Bulte
Grootveld/Corsica
Het Begin v.d. Str.

Tussenstand na 12 speelronden :
1 Leins./Hoolstraat
646 punten
2 Het Einde v.d. Straat
645 punten
3 Rudebroeck
633 punten
4 Grootveld/Corsica
632 punten
5 Het Begin v.d. Straat
627 punten
6 Jekschotstraat
624 punten
7 Den Doornhoek
590 punten
8 Krijtenburg
587 punten
9 Rond de Bulte
567 punten
10 Rond de Kerk
533 punten
Toon Cissen, wedstrijdleider
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KBO
AGENDA
Maandag 8 februari i.v.m. carnaval geen activiteit
Dinsdag 9 februari 12.00 uur: Eetpunt
Woensdag 10 februari 13.30 uur: Keezen
Donderdag 11 februari 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 11 februari 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 11 februari 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 11 februari 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 12 februari 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van 28 januari:
Jokeren:
Mientje Raaijmakers
Rikken:
1.Lenie Henst
2.Jan v.Zutphen
Poedelprijs:
Bert Vissers
Loterij:
Tiny v.Zutphen

164 pnt.
65 pnt.
45 pnt.
- 27 pnt.

Carnaval 2016
Wij zien jullie graag
met de carnaval in
ons Restaurant.

A la Carte eten
of
ONBEPERKT SPARERIBS
€ 12,50 P.P. (behalve zaterdag)
maar ook voor friet met snack.

Eethuis de Reiger.
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Uitslagen van 1 februari.
Jokeren:
Mientje Raaijmakers
Rikken:
1. Piet v.d.Hurk
2. Jan v.Zutphen
3. Lenie Henst
4. Harrie v.Zutphen
Poedelprijs:
Karel Bekkers
loterij:
Henk v.d.Ven.

86 pnt.
119 pnt.
111 pnt.
93 pnt.
84 pnt.
- 105 pnt.

KBO onderling 28 jan 2016
Tonn Verbruggen
23
Willy v.d.Berkmortel 25
Rien Kemps
33
Rien v.Tiel
29
Mies Gibbels
39
Frans v.d.Broek
21
Cor v.Zutphen
61
Gerard Oppers
12
Frans v.Leuken
42
Toon Cissen
70
Gerard Oppers
12
Willy v.d.Berkmortel 25

31
32
34
30
41
19
59
10
36
61
10
19

-

Cor v.Zutphen
Rien Kemps
Tonn Verbruggen

Jan de Wit
Toon Opsteen
Wim Kremers
Chris v.Helvoirt
Chris v.Helvoirt
Cor Coppens
Piet v.d.Hurk
Jan de Wit
Tonnie v.Uden

61 57
33 35
23 24
28 16
34 19
25 18
19 15
19 14
22 12
38 21
28 14
31 17

BRIDGEN
Zijtaartse Bridge Club
Afgelopen zaterdag 30 januari 2016 was er in het
Dorpshuis in Zijtaart een bridge drive ten bate van de
Lambertus kerk in Veghel waaraan 58 paren deelnamen.
Onderstaande leden van de Zijtaartse Bridge Club
behaalden de volgende scores:
Riek Rijkers & Partner
62,43 %
Bert & Diny Kanters
61,15 %
Jan Rijkers & Ad Koevoets
58,59 %
Anny v.d.Hurk & Mari v.d.Steen
54,28 %
Ben & Tiny v.d.Steen
49,09 %
Clasien Nolle & Jo v.d.Tillaart
47,79 %
Bert & Anneke v.Helvoort
46,55 %
Rina v.Berlo & Toos reijbroek
46,52 %
Mien Vermeulen & Partner
44,84 %
Jeanne Peters & Geert Putmans
44,55 %
Wim v.Os & Partner
37,98 %
Chris & Christien v.Helvoirt
37,98 %

Bridge ZBC 28 jan 2016
Lijn A
1 Gerard Bekkers & Cor v.d. Berg
2 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
3 Bert Kanters & Diny Kanters
4 Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
5 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
6 Jan Rijkers & Toos v. Berlo
7 Riet v. Hout & Corry Kastelijn
8 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
9 Ad Koevoets & Jo van de Tillaart
10 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
11 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
12 Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
13 Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
14 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts

70,83
59,72
57,29
56,94
55,56
54,51
54,17
51,04
44,79
44,44
44,10
42,01
35,76
28,82
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Lijn B
1 Joke Petit & Maria Rijken
59,00
2 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
56,67
3 Hein de Wit & Jo de Wit
55,00
4 Ria Veldhuis & Mien Vissers
54,58
5 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
51,25
6 Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
51,00
7 Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
50,83
8 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
47,08
9 Ben v.d. Steen & Riet Koevoets
46,67
10 Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
46,00
11 Lilian Harbers & Rob Harbers
45,50
12 Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel 43,50
13 Clasien Nolle & Trudy Smulders
42,92

1
2
3
(4)
(4)
6
7
8
9
10
11
12
13

KBO 29 jan 2016
Lijn A
1 Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
2 Piet Thijssens & Riek Rijkers
3 Toon Gevers & Huub v.d. Heuvel
4 Mien Verhoeven & Mien Vissers
5 Ben v.d. Steen & Mari v.d. Vleuten
6 Cees v. Hout & Riet v. Hout
7 Ad Koevoets & Riet Koevoets
8 Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
9 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
10 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
11 Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
12 Theo van Dijk & Toos van Dijk
13 Toon v. Creij & Wim v. Os
14 Bert Kanters & Diny Kanters
Lijn B

SPORTAGENDA
56,94
55,56
55,21
54,86
54,51
53,13
51,04
50,00
48,96
48,61
46,53
44,79
40,28
39,58
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Jo v.d. Tillaart & Jo Verhoeven
Lenie Swinkels & Ria Swinkels
Adriaan v.d. Tillart & Mieke de Jong
Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt
Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
Mien Vermeulen & Geert Putmans
Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
Henk v.d. Linden & Tonn Verbruggen
Sjan Kanters & Tonny Rijkers

63,00
60,50
54,50
53,75
53,75
50,50
50,00
49,58
48,75
47,00
42,50
41,25
37,92

Ivm. Carnaval geen programma komend weekend
en wat betreft de uitslagen er is afgelopen weekend
niet gespeeld tgv de slechte gesteldheid van de velden.

Bibliotheekpunt Zijtaart
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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Optocht Reigerland 2015
Start volgorde:
Startnr Onderwerp
1
Fanfare
2
Uitdelers publieksprijs
3
Skihut
4
Mi ons rakte ok nie van slag
5
Hij maakt mu-ziek
6
De kletskonten
7
Mi ons is carnaval net un wonderland
8
Deez minions hebbe ok skon krulle
9
We proberen de slag te pakken
10
Brug Piepers
11
Mi ons op de trekker wordt carnaval gekker
12
Mi ons vurop stoa alles op z'n kop
14
Jeugdprinsenwagen
16
'T is hier altijd bal, hier in dize zwijnenstal
18
Wij groentjes zorgen voor een knallend carnaval
19
Droomland
20
Mi ons rakte nie van (de) slag (room af)
21
(Ge)strand in sprookjesland
22
Raad van Elfen
23
Wij zijn de helden van de optocht
24
Wij kunnen de slag niet vinden
25
Blijf meedoen
26
Paniek in de feestfabriek!
27
We zen onze Hen kwijt
28
Wij zijn nog op zoek naar een goei spreuk
29
Mi ons rakte wel van slag
30
Wilde westen
31
Na kei veel mail hebben ze belag gelegd op onze
wagen
32
Wij gekke late ons door de carnaval trekke
33
Ligfiets
34
Spetterend optreden
35
Redders in nood
36
????
37
D'r zin koei gevlucht nar de saloon, daar is nix an te
doen
38
Un hoop nei volk hier ….
39
Schijnheiligen
40
Maken wij (m)uziek? Of de optocht beter
41
Wij zen van het padje (af)
42
Na 25 jaar zagen we dat we moesten kappen
43
Wij takelen af
44
Van de dokter mag ik mar 4 pilskes mi carnaval.
Nu heb ik 6 dokters
45
Wij kijken reikhalzend uit naar de carnaval
46
Witte gij 't
47
'T is bezopen, dat we niet meer met papa en mama
mee mogen lopen
48
Alcoholbeleid optocht durgeslagen; gin keinder mar
un zuipwagen ….
49
Goed in d'n olie
50
De Koerant
51
Di jaar slaon wij onze slag …
52
Grote prinsenwagen
53
Ophalers publieksprijs
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CV neemt wagen in beslag
Carnavalsvereniging de Reigers in het NoordBrabantse Zijtaart heeft afgelopen vrijdagavond de
carnavalswagen van een wel heel hardleerse
vriendengroep in beslag genomen.
De vriendengroep werd namelijk voor de vierde keer
in korte tijd door de CV aangetroffen achter in de
garage van CV lid M. v.d. Heijden, terwijl het niet
helemaal duidelijk was of zij daartoe gerechtigd
waren. “Ze bakken d’r niks van” aldus CV lid M.
Verbruggen. De vriendengroep bleek echter bijzonder
hardleers en werd twee dagen later alweer aangetroffen in
de desbetreffende garage. Het daarbij aangetroffen voertuig
werd daarop in beslag genomen.
De vriendengroep heeft daarop veel meel gestuurd naar de
CV. Hierop werd niet noemenswaardig gereageerd. Naast al
deze meel bleek ook de gedane belofte om de
vriendengroep een Romkan te doneren niet nagekomen.
”Hard werken, veul bouwen, weken van huis en haard
verstoken om alles tijdig af te krijgen, waar doe de het
voor” aldus T. v.d. H van de vriendengroep. De
vriendengroep viert dit jaar haar 22 jarige jubileum en zal,
zoals uit laatste berichten valt op te maken, toch meedoen
aan de optocht. “het startnummer 31 is bekant 22 als je een
bietje creatief denkt” aldus Sj. v. B van de vrienden.
Tot slot zal de officier van Carnavalszaken bepalen
wanneer de beslaglegging van het voertuig beëindigd
wordt. Uitspraak 6 februari 13.30, startnummer 31.

Gewijzigde openingstijden rondom Carnaval
Op maandag 8 februari en dinsdag 9 februari zijn het stadhuis, de
gemeentewerf en de milieustraat gesloten.
Het KlantContactCentrum is op beide dagen uitsluitend voor het
doen van aangifte van geboorte en aangifte van overlijden
geopend van 09.00-10.00 uur. U kunt hiervoor zonder afspraak
terecht.
Uitsluitend voor storingen en de aanvraag van graven op de
gemeentelijke begraafplaatsen is de afdeling Beheer Openbare
Ruimte bereikbaar via het storingsnummer tel. 0413 35 03 63.
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Vacature administratief medewerker
Exergen Global is een internationaal opererende onderneming, gevestigd te Zijtaart en handelt in infrarood
temperatuur sensoren.
Ter ondersteuning van onze financiële en logistieke afdeling zijn wij op zoek naar een enthousiaste
administratief medewerker die van aanpakken weet.
Taken o.a.:
- Logistieke verwerking in- en uitgaande sensoren
- Debiteurbewaking
- Inboeken (standaard) inkoopfacturen
- Archivering
Functie-eisen:
- MBO werk- en denkniveau
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
- Gedegen kennis van de Duitse taal is een pre
- Gedegen kennis van het Office pakket
- Je werkt kritisch en secuur; accuraat kunnen werken is een must!
- Je bent flexibel inzetbaar
- Je kunt zelfstandig werken in een klein team
Wat bieden wij?
Een afwisselende functie in een dynamische werkomgeving, waarbinnen collegialiteit en samenwerken de sfeer
bepalen.
Het gaat om eenvoudige administratieve en logistieke werkzaamheden op basis van een 0-uren contract. In
eerste instantie kan uitgegaan worden van 8 uur werken per week, verdeeld over 2 ochtenden.
Ben jij degene die we zoeken? Stuur dan je C.V. met motivatie naar jose@exergenglobal.com. Voor meer
informatie kan je contact opnemen met José van Schijndel op telefoonnummer 0413-376599.
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Aanbiedingen 5 en 6 februari
Nog ff 1 gedichtje, gewoon omdat het kan,
nog een paar dagen en dan is prins Henri de man.
Wil je deze dagen gemakkelijk en lekker eten,
laat het Hetty dan ff weten.
Lekker makkelijk en snel klaar,
diverse soepen en saté allemaal al gaar.
Wil je de erwtensoep toch zelf maken deez dagen,
met platte rib en vers mager spek,
ge hoeft het maar te vragen.
Mexicaanse broodjes geef het mij maar door,
dan zorg ik dat ze klaar zijn…… lekker hoor.
Worstenbroodjes; 12 halen,
en maar 10 betalen.
Hamburgers liggen ook al voor u klaar,
6 halen en 5 betalen maar.
Ontbijt- ,Zeeuws- en Katenspek,
honderd gram voor € 1,11 want niets is ons met
deze dagen te gek.
Ook iets lekkers voor bij de koffie of thee,
je neemt gewoon een lekker 6 persoons
appeltaartje mee.
Met deze dagen veel leut en plezier,
Het begint bij Hetty’s dorpswinkel en
het eindigt met b…..
Zaterdag 6 februari om 12.00 uur gesloten.
Dinsdag 9 februari gesloten i.v.m carnaval.

Bond van Alleengaanden Kring Uden
Beste leden,
Wij nodigen u uit voor een MIDDAGJE AMUSEMENT.
Deze middag is op woensdag 17 februari 2016 in café
restaurant zaal De Toren, Torenstraat 12 in HeeswijkDinther, tel.(0413) 29 63 07.
Vorig jaar hebben wij u een carnavalsmiddag aangeboden,
dat was heel gezellig, maar de tijd was nu te kort om weer
een carnavalsmiddag te organiseren. Daarom dachten wij u
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een plezier te doen met deze amusementsmiddag. Voor ons
treden op Stanny Goosens en Jan Engelen van orkest
Boemerang,Met muziek uit de jaren 60, 70, 80, 90 tot
hedendaags. Een repertoire van vroeger en nu. Gezellige
muziek met aangepast volume. Jan Engelen speelt
Keyboard- accordeon-zang, Stanny Goossens speelt gitaarzang. Beide heren zijn bekende muzikanten en hebben in
bekende dansorkesten gespeeld op kermissen, bruiloften en
feestavonden. Er is deze middag gelegenheid om te dansen,
maar u kunt ook gewoon naar de muziek komen luisteren.
Wij beginnen om 14.00 uur met een gratis consumptie.
Overige consumpties zijn voor eigen rekening.
De pauze is om 15.00 uur met 1x koffie/thee met een stukje
vlaai. De sluiting van deze middag is om 17.00 uur.
De kosten voor deze leuke middag zijn € 10,00, te voldoen
bij binnenkomst van de zaal.
Graag even een telefoontje of e-mail naar leden van de
werkgroep als je naar deze middag komt, dan weten wij
hoeveel vlaai we moeten bestellen. Wij wensen jullie een
gezellige middag. Aan de muzikanten zal het niet liggen,
hebben ze verteld.
Namens de werkgroep:
Toon van Berlo, e-mail: toon@vberlo.nl, Wilhelminastraat
24a, 5427 CE Boekel, tel. (0492) 32 17 33
Diny van de Burgt, De Sparren 4, 5427 SH Boekel, tel.
(0492) 32 21 43
Thea Donkers, Tolentijnstraat 6, 5469 NE Boerdonk, tel.
(0492) 46 56 53
Harrie van de Meerakker, Julianastraat 31, 5473 EJ
Heeswijk-Dinther, tel. (0413) 29 16 89
Henk van de Ven, Past. Kampstraat 32, Zijtaart, tel. (0413)
36 52 42.
Mededelingen:
Wij zouden graag nieuwe leden voor het bestuur/werkgroep
willen hebben. Het is niet moeilijk. Er wordt niet veel van u
gevraagd, alleen een paar uur meedenken met het
organiseren van onze activiteiten tijdens de 4 à 5
bestuursvergaderingen. Laat iets van je horen.
Er zijn nog enkele leden die de € 5,00 contributie nog niet
hebben overgemaakt. Vriendelijk verzoek: doe dit zo
spoedig mogelijk of breng de € 5,00 mee naar de
amusementsmiddag, in een enveloppe met erop je naam en
adres. Dank u wel.
Contactpersoon Zijtaart: Henk van de Ven

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 25 nr. 19

3 febr. 2016 – 10 feb. 2016

pagina 10

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 25 nr. 19

3 febr. 2016 – 10 feb. 2016

pagina 11

ik het andere uiterste.
Het zou toch zoveel mooier zijn als we het samen konden
oplossen. Gewoon vragen aan elkaar of de muziek wat
zachter mag als je er echt last van hebt, of een bepaalde tijd
afspreken dat de muziek wat zachter gaat. En dat vuurwerk,
een keer per jaar, als dat binnen de perken blijft, dan
hoeven we daar toch ook niet massaal over te vallen….
Als ik ongeduldig of chagrijnig reageer, roep ik mezelf tot
de orde en vraag me af: ben ik nu gewoon
chagrijnig en flauw of is dit werkelijk
overlast? Soms is 't het een, soms het ander.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Sjors Sportief in Veghel!
Sportkennismakingscursussen in een nieuw jasje
De naschoolse sportkennismakingscursussen worden in een
nieuw jasje gestoken. Na de carnavalsvakantie gaat ook
Veghel van start met het leuke en kindvriendelijke
sportstimuleringsconcept genaamd: Sjors Sportief! Het
Dat hoef ik niet te pikken!!
geeft alle basisschoolkinderen de kans om zich te oriënteren
Assertiviteit is belangrijk. Ik geef zelfs
op diverse takken van sport zonder direct lid te hoeven
assertiviteitscursussen. Maar soms is men erg
worden. Alle sportverenigingen/sportaanbieders krijgen de
onverdraagzaam. Ook ik reageer soms ongeduldig als een
auto vóór mij treuzelt en ik raak ook wel eens geïrriteerd als mogelijkheid om hun sport & vereniging te promoten in het
kleurrijke Sjors Sportief boekje,
mensen op de fiets geen licht aan hebben (en ik ze op het
waarop kinderen zich vervolgens
laatste moment pas zie) of wanneer men geen richting
aangeeft. Maar hoewel ik assertiviteit heel belangrijk vind, digitaal kunnen inschrijven.
is verdraagzaamheid ook fijn. Ik denk aan de vele klachten Sjors Sportief
Sjors Sportief is inmiddels in
over bv. vuurwerk. Ik ben zelf geen vuurwerkliefhebber
(tenminste ik steek het niet af) en ik vind het ook eng met al ruim 50 gemeenten een bewezen
die ongelukken. Toch gun ik de liefhebbers dat ze eenmaal formule en bestaat uit een
gebruiksvriendelijk digitaal inschrijfsysteem voor kinderen
per jaar mogen knallen. Ook al raakt mijn huisdier van de
en verenigingen/sportaanbieders, waardoor inschrijven een
kaart. Natuurlijk moet het gereguleerd worden en moet er
plezier wordt en administratieve rompslomp tot het
niet onbeperkt worden afgestoken. Maar dat er blijkbaar
verleden behoort. Om nog beter in te spelen op de beleving
zoveel klachten waren terwijl het dit jaar toch veel minder
van het kind, is er een ‘mascotte’ gekoppeld aan het
(en korter) was dan andere jaren, dat zegt toch ook iets.
naschoolse sportstimuleringsprogramma, zoals genoemd:
Dadelijk in de zomer gaan we ons weer massaal ergeren
Sjors Sportief.
aan luidruchtige buren, herrie op muziekfeesten, etc.
Natuurlijk moet ook daarin rekening worden gehouden met In Veghel wordt Sjors Sportief mede mogelijk gemaakt
door Veghel Gezond Sportief, de overkoepelende stichting
mensen die hun rust willen, maar die mentaliteit van “ik
waar JOGG en LEFF ook onder vallen.
hóef dat niet te pikken, dus ik PIK HET OOK NIET”, vind
Sporten
De basisschoolleerlingen kunnen heel veel
sporten gaan uitproberen: Atletiek,
Basketbal, Badminton, Dansen, Judo,
Kleutergym, Kinderdans, Hockey, Golf,
Karate, Skiën, Tennis, Paardrijden,
Scouting, Turnen & Volleybal en nog veel
meer! Kortom keus genoeg. In het
Sjorsboekje vind je alle sporten. Ook staan
er leuke puzzels, interviews en spelletjes
in. Het Sjors Sportief boekje wordt na de
carnavalsvakantie op alle basisscholen in
de gemeente verspreid. Iedere kind uit
groep 1 t/m 8 ontvangt een exemplaar. Tot
de zomervakantie kunnen kinderen zich
inschrijven en meedoen.
Vragen? Neem dan contact op met
info@sjorssportief.nl
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AANBIEDING!!!
Tijdens en na de optocht in Zijtaart
op zaterdag 6 februari …
een speciale groepsactie!!!
11 frikandellen voor €10,of
11 kroketten voor €12,Een puntzak friet met mayonaise
voor €2,-

‘t Dorpskaffee Zijtaart,
Tel. 0413-366732

De snackbar van Zijtaart
Ruim assortiment om mee te nemen of
schuif eens aan bij ons aan tafel.
Openingstijden carnaval:
Za. 6 februari: vanaf 11.30 uur
Zo. 7 februari: vanaf 13.00 uur
Ma. 8 februari: vanaf 16.00 uur
Di. 9 februari: vanaf 16.00 uur
Ook in de avonduren zijn wij open voor
een frietje en een snack.

Ook LEKKER in Zijtaart!

Carnavalsafsluiter!
Donderdag 11 februari 2016
vanaf 21.00 uur
TE KOOP!
’t Dorpskaffee in Zijtaart
Voor meer info: Esser Makelaardij Uden

Zolang wij de sleutel hebben draait
alles door, zoals u dat van ons
gewend bent!

Tijdens de carnaval
géén Thais en Tapas.
Schuif bij ons aan voor een
heerlijke schotel, friet en snacks.
Ook om mee te nemen!

Haring happen voor iedereen!

