Fanfare Sint Cecilia haalt de eerste prijs met 82 punten in Zutphen
Zaterdag 26 november is de fanfare op concours geweest met als doel hun hoge niveau in
de 1e divisie te kunnen handhaven. Dit concours werd georganiseerd in congresgebouw “
Hanzehof” te Zutphen. Vanaf de zomervakantie is hard gerepeteerd, wat in de laatste
periode werd opgevoerd tot bijna dagelijks repeteren. Na de zomervakantie kwam de
dirigent Albert John Vervorst met twee grote muziekstukken die ingestudeerd zouden gaan
worden. De technische passages en samenspel hebben bloed, zweet en tranen gekost, maar
het blijkt maar weer hoe een mooie uitdaging kan uitgroeien tot een grootse prestatie. Voor
het eerste werk werd door de jury een puntenaantal gegeven van 82,33 en voor het tweede
werk 81,67 wat een totaal resultaat gaf van 82 punten, een prachtige eerste prijs! Zijtaart
mag trots zijn dat 43 muzikanten uit haar midden weer opnieuw hebben gepresteerd om dit
hoge niveau te kunnen behouden. Fanfare St. Cecilia heeft gespeeld voor wat ze waard is en
is daarbij zelfs wat boven zichzelf uitgestegen.
Om 13.30 uur vertrok de fanfare met een volle bus muzikanten en fans in Zijtaart. Om
23.11 uur kwam een uitgelaten fanfare weer terug in Zijtaart met een meer dan super trotse
dirigent. Tot in de late uurtjes is deze geweldige prestatie gevierd in het clubhuis bij Franc
en Yvonne Kleijngeld.
Proficiat fanfare Sint Cecilia!

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 4 december 9.30 u. Pater van Delden (Seniorenkoor)
Wij gedenken: Overl.ouders de Wit-van Rijzingen en Janus Rooijakkers; Overl.ouders
Coppens-van Bakel, Frans en Wim; Jaargetijde Maria van de Ven-Sauels en
overl.familieleden; Marietje van der Linden-van Schaijk en overl.familieleden; Willem en
Mia Jonkers-van Boven (vanw.verjaardag).
Gedoopt:
Jort: zoon van Maik en Karin van Lankvelt-van den Hurk
Thijmen: zoon van Gert-Jan Schepers en Serena van Wijchen
Overleden:
Betsie Vervoort in de leeftijd van 89 jaar
Jan van Uden in de leeftijd van 76 jaar.

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 Pantein
Ons Welzijn, Ouderenwerk
Aanzet maatschappelijk werk
Brabantzorg

0900-8803
36.73.09
36.69.86
088-99.85.555
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Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij Uitslag verkiezingen leden gemeenteraad
zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te
Meierijstad
halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren,
Zijtaart heeft zich heel duidelijk uitgesproken! De 625
Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222
stemmen die zijn uitgebracht op Team Meierijstad geven
477 39.
aan, dat onze Zijtaartse inwoners een groot vertrouwen
hebben in hetgeen door leden van deze partij naar buiten is
Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u verpakt
gebracht aangaande het behouden van de leefbaarheid in de
inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het voetbalseizoen
kleine kernen.
In ons geval: behoud van de kwaliteit
op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Voor meer informatie:
van de leefbaarheid in Zijtaart door de schade die ontstaat
06-22496798.
bij het aanleggen van een omleiding N279 niet te
accepteren. Dit standpunt is al diverse keren door Erik de
Gezocht Kerstballen: Heeft u kerstballen die u niet meer
Vries uitgesproken en uit het stemgedrag van de Zijtaartse
gebruikt? Wij kunnen ze goed gebruiken. Alle maten,
bevolking blijkt nu overduidelijk dat men vertrouwen heeft
kleuren, glas, kunststof zijn welkom. Tel:(06) 125 043 53.
in zijn woorden. Dat Team Meierijstad voortgekomen is uit
de fusie van 6 voormalige lokale partijen is een gegeven,
Gratis afhalen: Buurtvereniging Krijtenburg heeft
dat zich in de nieuwe periode van de gemeenteraad zal gaan
jarenlang mee gedaan aan de carnavalsoptochten.
bewijzen hoe de verschillende onderwerpen en kwesties
Nu we hiermee gestopt zijn, hebben we een leuk vierwielig worden aangepakt.
laag karretje over waar iemand misschien iets mee kan doen Maar we gaan er vanuit dat er beslist kansen zijn nu vanuit
voor de komende carnavalsoptocht. Afmeting van de kar is Zijtaart twee leden uit deze partij zitting hebben in de
1.25 m x 2.50 m en de hoogte is 0.40 m. De wielen hebben nieuwe gemeenteraad.
een doorsnede van 0.25 m, waarvan twee zwenkwielen.
We wensen Erik en Marja een goede en stevige inbreng toe
Wie hem hebben wil, mag hem gratis afhalen. Neem even
in die nieuwe gemeenteraad!
contact op met Sjaan van der Linden, Krijtenburg 8.
Als dorpsraad hebben wij hen beiden uitgenodigd voor een
eerste overleg, dat we binnenkort zullen houden om samen
Beste mensen
de toekomst van Zijtaart onder de aandacht te brengen. Ook
Gezocht oude kaarsen of stukken kaars die ik voor de
een afvaardiging van de werkgroep “Geen omleiding N279
kerstmarkt wil gebruiken.
bij Zijtaart” nodigen wij hierbij uit.
Phil van der Heijden
Dan is er nog de kans, dat we een derde raadslid kunnen
Deze mogen worden ingeleverd bij de garage
benaderen. Zo gauw we er zeker van zijn, dat Lars van
Asseldonk zitting kan nemen in de gemeenteraad gaan wij
hem eveneens uitnodigen.

Zijtaartse Kalender
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 10 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
De JAZ

Tenslotte: we mogen trots zijn op de zeer grote opkomst
bij de verkiezingen. Zijtaart stak met het aantal van 846
stemmers (74%) ver uit boven het gemeentelijke
gemiddelde van 41%.
Namens de dorpsraad dank voor het uitbrengen van
ieders stem bij de gemeenteraadsverkiezing!
Zie verder ook het artikel van de werkgroep “Geen
omleiding N279” in deze editie van Zijtaarts Belang.
Tot zover deze mededelingen; zie ook onze website
www.dorpsraadzijtaart.nl
Dorpsraad Zijtaart
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Sinterklaasbezoek zondag 4 december
Zondag 4 december is er weer een
gezellig Sinterklaasfeest in Zijtaart.
Locatie: ’t Klooster
Om 13.30 u verzamelen op het
binnenplein
Daar verwelkomen we de Sint en
maken we er een leuke middag van.
Voor de bovenbouw is er een
spelronde georganiseerd door ZES, gegarandeerd leuk!

Voor al uw friet en snacks!

Om 15u is het al weer afgelopen en zwaaien we Sint uit.
Alle kinderen, kleinkinderen, papa’s, mama’s, opa’s en
oma’s zijn welkom.
Tot zondag!
EGZ Intochtorganisatie

Dit weekend speciale aanbieding.

Afscheid Antoon van der Steen en
Frans Welten

Per 01 december zijn alleen onze eigen
spaarkaarten inwisselbaar

Op woensdag 30 november vindt de
vrijwilligersavond Diakonie plaats.
Tijdens deze bijeenkomst in de H.
Hartkerk wordt het 25-jarig bestaan van
de Hulpdienst Diakonie gevierd en
wordt stilgestaan bij het afscheid van
voorzitter Antoon van der Steen en
secretaris Frans Welten. Beiden hebben zich jarenlang
ingezet voor de Diakonie en geven nu het stokje door aan
anderen. Het officiële programma begint om 20.00 uur.
Nadien is er gelegenheid voor een hapje en een drankje.

Macho €1,60 p.st.
Ook telefonische bestelling mogelijk.
Pastoor Clercxstraat 53-55
Tel.: 363638
Patatterij open:
Ma- Di- Do: 19:00uur - 21:00 uur
Vrij – Zat: 17:00 uur - 21:00 uur
Zo: 12:00 uur - 21:00 uur

Buurtkeezen 3e ronde. Vrijdagavond Ruitersport Zijtaart – Prijzen voor Loes
van Asseldonk en Nikki van den Hoogen
2 dec. 20.00u. Het Klooster
We gaan de derde spannende ronde spelen van ons
populaire Keezen buurtcompetitie spel.
Zoals gemeld kunnen nog enkele teams
geplaatst worden. Op tijd melden aan de zaal
of via zes@gmail.com. Tevens is er een
mogelijkheid om ook andere
gezelschapsspellen te spelen. Er liggen tal van
spelletjes klaar.
“Zes!” van EGZ. Evenementen Groep Zijtaart

Afgelopen weekend was de derde selectiewedstrijd voor de
Brabantse Kampioenschappen. In Wanroij had Loes van
Asseldonk een fijne proef gereden met haar paard Fitzroy in
de klasse M2. Zij werd daarmee knap 2de met 67,4%. Lica
van Liempd werd netjes 7de en behaalde daarmee een
winstpunt met Falco in de klasse M2.
Voor de ponyruiters was het in Uden te doen. Nikki van
den Hoogen reed weer keurig haar rondje met haar pony
Cocktail. In de klasse DE M1 werd zij 3de met 64,3%.
Op naar de volgende, nieuwe ronde, nieuwe kansen!
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Ouder worden en huishoudelijke
zorg!
U wilt zo lang mogelijk in uw eigen
huis blijven wonen, ook al kunt u niet
alles meer zelf. Met huishoudelijke
zorg kan dat. BrabantZorg biedt u
hulp bij het huishouden aan,
afgestemd op uw wensen. Maandag 4
december komt Bea van de Weijer
van BrabantZorg ons tijdens het Onderonsje vertellen
wat de mogelijkheden zijn die zij ons kunnen bieden.
In de gemeente Veghel en
omstreken levert het
Thuiszorg-team van
BrabantZorg professionele
zorg aan huis. Zij bieden
meerdere vormen van
thuiszorg aan in Veghel, dus ook in Zijtaart, waaronder
persoonlijke verzorging, verpleging en huishoudelijke
thuiszorg. Hoe zwaar kunnen we een mantelzorger
belasten als het zover is? Vaak willen we er nog niet
aan denken om in zo’n situatie te komen, maar het is
beter er vooraf al eens over te spreken zodat je
voorbereid bent als die tijd zich toch aandient. Beter op
tijd juist geïnformeerd dan te laat. Kom gerust luisteren
en meepraten en als je het fijner vindt om iemand mee
te brengen, doe dat gerust. Bea van de Weijer zal na
een
korte

Donderdag
Telefoonnummer:

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

0413-210337
06-57794321

Openingstijden

gesloten
8.30 – 12.30 u
gesloten
8.30 – 12.30 u
8.30 – 12.30 u
8.30 – 12.30 u
gesloten

We zien u graag terug in onze winkel!
inleiding de mogelijkheden en onmogelijkheden
toelichten en de bij ons levende vragen graag willen
beantwoorden.
Wat: Het Onderonsje voor alle 55+ers
Wanneer: maandag 5 december van 10.00 tot 11.00 uur
Waar: Het Klooster Zijtaart
Kosten: gratis, maar koffie of thee is voor eigen rekening
U komt toch zeker ook?

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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Oproep
Wie heeft er toevallig € 80,00 gevonden bij de
pinautomaat. Laat het even weten bij Raaijmakers
Dukwerk 366613. Voor de verliezer is het een flink
verlies.

KBO
AGENDA:
Maandag 5 december 10.00 uur: Onderonsje
Maandag 5 december 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 6 december 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 6 december 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 6 december 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 6 december 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 7 december 13.30 uur: Keezen
Donderdag 8 december 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 8 december 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 8 december 13.00 uur: Biljarten
Donderdag 8 december 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 9 december 13.30 uur: Bridgen

30 nov. 2016 – 7 dec. 2016
KAARTEN:
Uitslagen van 24 november:
Jokeren:
Mientje Raaijmakers
Rikken:
. Marjo Vissers
2. Jan v.Zutphen
3. Tiny v.Zutphen
Poedelprijs:
Annie v.Kessel
Loterij:
Ad v.d.Heijden
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132 pnt.
103 pnt.
82 pnt.
58 pnt.
- 45 pnt.

BRIDGEN ZBC’01 22 nov 2016-11-29
Lijn A
1
Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
57,81
2
Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
54,69
3
Cor v.d. Berg & Cor Mollen
51,56
4
Gerard Bekkers & Hannie Habraken
50,52
5
Bert Kanters & Diny Kanters
50,00
(6) Cees v. Hout & Jo Verhoeven
49,48
(6) Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
49,48
(6) Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
49,48
9
Clasien Nolle & Trudy Smulders
43,75
10
Jan Rijkers & Christien v. Helvoirt
43,23
Lijn B
1
Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
66,25
2
Annie v.d. Berkmortel & Maria Rijken
60,83
3
Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
54,17
4
Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
52,92
5
Hein de Wit & Jo de Wit
51,67
6
Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
50,00
7
Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
47,92
8
Ria Veldhuis & Mien Vissers
46,67
9
Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 46,25
10
Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
43,33
(11) Lilian Harbers & Rob Harbers
40,00
(11) Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
40,00
BILJARTEN
Senioren Biljartcompetitie Regionaal 28 nov 2016
Zijtaart – Breugel B
Frans v.Leuken 40 40
- Albert Thomassen 31
Rien Kemps
28 32
- Harrie Lippe
29
Rien v.Tiel
28 46
- Peter Verstappen
26
Jan de Wit
25 8
- Frans Sanders
39
Toon Opsteen 27 22
- Peter v.Haandel
25
Cor Coppens
21 26
- Ad Versantvoort
23
Jan Rijkers
17 13
- Harrie v.d.Kruis
22
Ad v.d.Heijden 15 22
- Jan v.d.Velden
19

24
24
13
51
22
25
21
32

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO Zijtaart
d.d. 27-10-2016
Frans v Leuken 44 34 - Toon Nelissen
32 39
Rien v Tiel
29 28 - Rien Kemps
32 24
Frans vd Broek 19 11 - Toon Cissen
61 40
Wim Kremers 26 16 - Piet vd Hurk
38 40
Jan de Wit
28 34 - Jan vd Oever
18 11
Cor Coppens
22 15 -Toon vd Oever
31 41
Wim vd Sanden 43 36 - Rien Kemps
32 36
Cor v Zutphen 61 28 - Toon Opsteen
30 19
Frans vd Broek 19 14 - Frans v Leuken
44 51
Toon Nelissen 32 14 - Rien v Tiel
29 26
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SPORTAGENDA
VOW Jeugd 3 dec 2016
WEC JO19-2
VOW JO19-1
VOW JO17-1
Prinses Irene JO17-2
Nijnsel/TVE Reclame JO15-1 VOW JO15-1
VOW JO15-2
Rhode JO15-4
VOW JO13-1 Blauw Geel'38/JUMBO JO13-5
VOW JO11-1
DVG JO11-3
WEC JO11-4
VOW JO11-2
VOW JO11-3
Ollandia JO11-1
VOW JO9-1
Rhode JO9-2
VOW JO9-2
WHV JO9-2G
Boekel Sport JO9-7 VOW JO9-3M
Olympia'18 MO19-2 VOW MO19-1
VOW MO19-2 ST Heeswijk/Avesteyn MO19-1
Bruheze MO15-1
VOW MO15-1
VOW MO15-2
Schijndel/DE WIT MO15-1
HVCH MO13-1
VOW MO13-1
Margriet MO11-2
VOW MO11-1

14:30u
14:30u
13:00u
13:00u
11:30u
9:30u
9:30u
9:30u
10:30u
10:30u
9:30u
14:30u
14:30u
12:45u
13:00u
10:00u
10:15u

VOW Senioren 3 dec 2016-11-29
16:30u
PVV
VOW Veteranen
VOW Senioren 4 dec 2016-11-29
14:15u
DVG 1
VOW 1
14:15u
Mierlo Hout 4
VOW 2
11:00u
VOW 3
Volkel 5
11:00u
Boekel Sport 8
VOW 4
10:00u
ST VOW/WEC VR1 Wijbosch Heeswijk VR1

30 nov. 2016 – 7 dec. 2016
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VOW JO13-1
Rhode JO13-2
3
Mariahout JO11-2G VOW JO11-1
3
VOW JO11-2
Blauw Geel'38/JUMBO JO11-7 0
Schijndel/DE WIT JO11-6G VOW JO11-3
1
SCMH JO9-1
VOW JO9-1
1
Rhode JO9-6G VOW JO9-2
1
VOW JO9-3M Erp JO9-6
0
SJVV MO19-1 VOW MO19-1
0
VOW MO19-2 SJO/VITA MO19-1
0
Venhorst MO15-1 VOW MO15-1
0
VOW MO15-2
ST Avesteyn/Heeswijk MO15-1 1
Rhode MO13-1 VOW MO13-1
4
VOW MO11-1 Nooit Gedacht MO11-1
0

VOW Senioren 24 nov 2016
ST VOW/WEC VR1 Mierlo Hout VR 2
VOW Senioren 26 nov 2016
DAW
VOW Veteranen
Erp VR30+1 VOW VR30+1
VOW Senioren 27 nov 2016
VOW 1
Vorstenbossche Boys 1
VOW 2
Ollandia 2
Blauw Geel'38/JUMBO 11 VOW 3
VOW 4
HVCH 16
EVVC VR1 ST VOW/WEC VR1

5
6
2
6
0
0
1
9
7
5
2
2
17

14 - 0
6-1
1-8
2–1
0-2
2-3
2-2
2-2

Hoofdtrainer VOW verlengt contract
met één jaar.

SPORTUITSLAGEN
Uitslagen Externe Wintercompetitie TV Zijtaart:
LTC Uden - Dames Vrijdagavond
0-4
Dames Zaterdag - TV De Hopbel
4-0
VOW Jeugd 26 nov. 2016
VOW JO19-1
Boskant JO19-1
Nooit Gedacht JO17-2 VOW JO17-1
VOW JO15-1
Rhode JO15-2
MVC JO15-1G VOW JO15-2

3
1
1
0

1
7
3
4

Jordy van Boxtel, de huidige
hoofdtrainer van VOW zal ook
het komende seizoen voor de
selectie van de Zijtaartse vierde
klasser staan.Het bestuur van VOW heeft dit afgelopen
dinsdag aan de selectie meegedeeld. Zowel het bestuur, de
spelersgroep en van Boxtel zelf wilden de bijzonder fijne
samenwerking nog graag een vervolg geven en daarom zal
Jordy van Boxtel volgend seizoen voor het derde jaar op
sportpark “De Vonders” actief zijn.

We wensen hem veel succes voor dit en het komende
seizoen.
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Bedankt kiezers voor jullie stem
Wij willen iedereen bedanken voor de vele
stemmen die wij allebei gekregen hebben.
Zijtaart was dan ook met velen naar de stembus
gegaan; de opkomst was de hoogste van alle
stembureaus 59,6 % tegenover 41 % gemiddeld.
Wij zullen ons maximaal inzetten om de
belangen van alle inwoners te behartigen. Het
doet ons goed dat jullie vertrouwen hebben in
ons.
Erik de Vries
Marja vd Heijden

30 nov. 2016 – 7 dec. 2016
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aanvaller van de boys op randje buitenspel vrij door naar
Niek en rond keurig af: 2-1. Ineens toont VOW zich
kwetsbaar en tot 2x toe moet een bal van de lijn worden
gehaald. Maar gelukkig blijft het 2-1. Daar, waar een
ruststand van 5-4 niet had misstaan.
De eerste paar minuten na de rust dringt de tegenstander
aan, maar zonder echte kansen te creëren. Hierna wederom
een goed spelend VOW. Maar uitstekende kansen zijn niet
besteed aan de 'gebroeders' Tom en Bart vd Oever. Ook een
vlammend schot van Michel had een beter lot verdiend,
maar helaas beland de bal niet in het doel. De laatste 20
minuten zijn voor de boys uit Vorstenbosch. Niek moet een
paar keer handelend optreden en weet hiermee de zege
veilig te stellen. En had VOW beter gebruik gemaakt van
de ruimte op de counter, dan had misschien ook wel de 3-1
kunnen vallen. Maar al met al een 2-1 overwinning, welke
op basis van de eerste 25 minuten als 'verdiend' bestempeld
kan worden.
VOW behaald hiermee 14 punten uit de laatste 7
wedstrijden. Een knappe teamprestatie van de oranje
brigade. Volgende week de staat de uitwedstrijd tegen DVG
op het programma, aanvang 14.15 uur. Geeft VOW hier een
vervolg aan de bovengenoemde mooie serie? Komt dit allen
zien. De 12de man is altijd een welkome ondersteuning in
uitwedstrijden.
@ Jeroen Bosch

VOW - Vorstenbosche boys 2-1 (2-1)
27 nov. 2016
VOW op basis van uitstekende eerste 25 min. naar
'lekkere' overwinning.
De grote vraag was vandaag: zou VOW zich herstellen van
de zeperd tegen Keldonk? De VOW spelers zouden het
thuispubliek vandaag niet teleurstellen. Vanaf de eerste
minuut een overtuigend VOW dat aanval na aanval op de
groene mat bracht. Na 5 min. een goede individuele actie
van Pimmetje Ziggo. Hij zoekt de 1-2 met ons Tommeke 10
meter bij de 16 en vindt vrij doorgang naar de keeper. Daar,
waar hij zelf had kunnen scoren, geeft hij keurig breed om
onze captain Rick en deze tikt beheerst de 1-0 binnen. Na
15 min. echter onoplettendheid in de VOW verdediging en
bijna is het 1-1. Maar gelukkig grijpt onze Niek vakkundig

in. Na ruim 20 min. wederom een keurige aanval van
VOW. Tom vd Oever zet zijn lichaam goed in het duel en
de bal beland punt 16 meter bij Michel, welke maar eens
besluit de schieten: 2-0. Onhoudbaar voor de keeper. Niks
aan de hand zou je zeggen, maar na 35 min. mag een
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PieterBrueghelHuis neemt sleutels in
ontvangst
Nieuwe uitdaging: zoektocht naar vrijwilligers voor
opknappen pand
Het is zover! Het prachtige pand aan het Middegaal in
Veghel is sinds afgelopen vrijdag officieel eigendom van
het PieterBrueghelHuis.
“Dit is een bijzonder moment in een bijzonder gebouw”,
sprak notaris Bram van den Boogaart. De Veghelse notaris
was samen met wethouder Annemieke van de Ven bij de
sleuteloverhandiging aanwezig. Bestuursvoorzitter van het
PieterBrueghelHuis, Fer van Campen, nam de sleutels plus
de notariële eigendomsakte in ontvangst.
Formele constructie
Na het voorlezen van de akte werd het eigendomsdocument
door alle partijen getekend. Formeel is Stichting
PieterBrueghelGebouw nu eigenaar van het pand. Deze
stichting verhuurt het rechtstreeks door aan Stichting
PieterBrueghelHuis, dat zich bekommert om alle
toekomstige activiteiten in de functie als ontmoetingshuis
voor kwetsbare burgers en hun mantelzorgers.
Sten van gemeente
Het PieterBrueghelHuis weet zich sterk gesteund door de
gemeente Veghel. Wethouder van de Ven gaf die
overtuiging kleur met haar woorden: “Bijzondere mensen
zorgen hier voor een bloeiende en kleurrijke invulling die
de volksschilder Pieter Brueghel, naar wie het pand is
vernoemd, een grote glimlach zou hebben gegeven. Via dit
initiatief worden mensen die in de schaduwkant van hun
leven zijn, weer in zonnestralen gezet.”
Handen uit de mouwen
Nu kunnen de handen écht uit de mouwen. Het pand gaat
de komende maanden sterk worden opgeknapt. Het
PieterBrueghelHuis is voor veel (eenvoudige)
werkzaamheden hard op zoek naar vrijwilligers.
Geïnteresseerden kunnen zich via de website melden:
www.pieterbrueghelhuis.nl. Verder is er op 1 december
(donderdag) een informatieavond voor omwonenden aan
het Middegaal.
Over het PieterBrueghelHuis
Het PieterBrueghelHuis is een bruisende plek waar
bezoekers door ontmoeting en activiteiten een fijne tijd
hebben. In het PBH spreken we bezoekers aan op hun
kwaliteiten. Bovendien geven we informatie, ondersteuning
en uitdaging, gebaseerd op de behoeften van onze
bezoekers.
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Beste olie-/krentenbol liefhebbers,
Ook dit jaar zal het
oliebollenteam van
VOW de bakmutsen
weer gaan opzetten
om Zijtaart en
omgeving te voorzien
van lekkere, vers
gebakken oliebollen
of krentenbollen.
In vergelijking met andere jaren gaan we toch wat wijzigen.
Ten eerste: Onze locatie zal aangepast worden om een
combinatie te maken, we gaan dus van ons vertrouwde
sportpark naar hoveniersbedrijf Geert van Boxmeer om de
combinatie te maken met de vuurwerkverkoop aldaar. De
laatste dagen voor het nieuwe jaar zijn toch vaak hectisch
en zo maken we het voor de klanten wat makkelijker om te
combineren.
Ten tweede: Na afgelopen jaren 1 dag gebakken te hebben
(op 31 december) zullen we dit jaar 2 dagen gaan bakken.
We gaan dus bakken op vrijdag 30 en zaterdag 31
december. Dit biedt dus ook de mogelijkheid om heerlijke
olie-/krenten bollen te bestellen op het werk.
Bij een bestelling van minimaal 50 oliebollen in een straal
van 15 kilometer komen we ze gratis brengen. Wil je
afspraken maken hierover, neem dan contact op met John
de Wit, tel. (06) 101 842 65.
Het oliebollenteam zal ook aanwezig zijn op de kerstmarkt
van Zijtaart op 17 december, waar je ook je bestelling door
kunt geven. Het bestelformulier zal binnenkort bij het
Zijtaarts Belang meegeleverd worden en verkrijgbaar zijn
in de kantine van VOW. We zien jullie bestelling dan ook
graag tegemoet.
Het oliebollenbakken bij VOW is mede mogelijk gemaakt
door Foodmarkt Veghel.
Groetjes van het VOW oliebollenteam
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Beste mensen van Zijtaart,
Voor de tweede keer in successie is het stemgedrag van
de Zijtaartse kiezers voor een groot gedeelte bepalend
voor de einduitslag van de gemeenteraadsverkiezingen.
Kostte het de vorige keer een zittend wethouder de
(politieke) kop, dit keer heeft 74% van de Zijtaartse
kiezers ervoor gezorgd dat Team Meierijstad, de partij
die zich inzet dat er geen omleiding N279 bij Zijtaart
komt, de grootste partij is geworden. Wij feliciteren Erik,
Marja en ook Lars van harte met het behaalde succes.
Maar we zijn er nog niet.
De omleiding N279 bij Zijtaart hangt nog steeds boven
ons hoofd.
De verkiezingsuitslag heeft echter duidelijk aangetoond
dat Zijtaart deze omleiding niet wil. Het is nu aan de
gekozen raadsleden om hun beloften waar te maken.
Na de vorige gemeenteraadsverkiezingen bleek het voor
één van de coalitiepartijen belangrijker om in het college

Het heerlijk avondje komt er weer aan !
Op bestelling verkrijgbaar:

→
→
→
→

Gourmetvlees
Fonduevlees
Bourgondische Rib
Canadese Ham

zitting te nemen, dan het van tevoren ingenomen standpunt
ten aanzien van de omleiding bij Zijtaart vast te houden.
Wij hopen en verwachten dat Team Meierijstad haar rug
recht zal houden en er alles aan zal doen om de afsplitsing
van een gedeelte van Zijtaart te voorkomen. Alleen als met
behulp van een MKBA wordt aangetoond dat de omleiding
N279 bij Zijtaart maatschappelijk gezien de beste oplossing
is, kunnen we randvoorwaarden stellen aan een omleiding.
Anders mag die omleiding er niet komen. Eerst heeft de
Veghelse politiek en nu de politiek van Meierijstad kunnen
zien dat Zijtaart zich niet als een mak schaap laat
behandelen.
Alleen als wij de rijen in Zijtaart gesloten houden en als één
front blijven opereren, kunnen we ons doel bereiken.
De leefbaarheid in ons dorp is nu best wel goed. Er
gebeuren veel goede en mooie dingen. Maar die
leefbaarheid mag niet aangetast worden.
Samen met onze raadsleden moeten wij eraan blijven
werken om de leefbaarheid in Zijtaart op het gewenste
niveau te houden; afbreuk van die leefbaarheid zullen wij
nooit toestaan.
Namens Werkgroep “Geen omleiding N279 bij Zijtaart”,
Piet van den Tillaart
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CV de Reigers verslag
onthulling en receptie’s
De onthulling
Eindelijk, na maanden van voorbereiden is het
zo ver… Na vele geheime ontmoetingen,
leugens, mensen ontwijken, loze beloftes en
een aantal weddenschappen sta je daar. Op
gesloten met Adjudant Alco, onder het mom
van “ik ben even thuis poepen.” Snel je pak
aantrekken, op van de zenuwen…. toch een
klein flesje Jagermeister. Proost, samen met
jou Adjudant.
In de zaal loopt de spanning op. Je vrienden
stellen zelfs geen vragen bij het feit dat je al zeker een half
uur weg bent. Opmerkingen, vragende blikken, “zie je wel
ik weet zeker dat hij het wordt” “En al zenuwachtig?” in de
zaal gaat het rond. Je vrienden lopen toch naar beneden de
zaal in. Gelukkig, want ze moesten het moment supreme
zien gebeuren! Je broer, zussen, je ouders, iedereen is er.
De telefoon... berichtjes van de Neije… samen met de
prinsencommissie is dit plan gesmeden. Er is hard gewerkt
voor dit moment. Samen met Alco staan je klaar met het
confettikanon. Want dat moest. Een hoop herrie en een
hoop confetti...Niets moet, alles mag. Wij weten dat, maar
de rest nog niet.
KABAM….
Daar staan jullie! Prins Teun d'n Urste en Adjudant Alco!!
De zaal gaat los! Super trotse gezichten van jou familie, je
vrienden… “Ik wist het!” wordt vaak geroepen, maar ook
“Nee, di hak eik eik nie verwacht! Nie dees jaar!” Nu gaat
het in sneltreinvaart! De dames mogen het podium op, het

strikje, de ketting, de cape, de steek en de scepter. Je eerste
toespraak… op woensdag, donderdag en vrijdagavond
geschreven, want dat was nog niet zo gemakkelijk. Onder
het motto “Niets moet, alles mag!” Dat past bij jullie!
Balanceren op het randje, dat maakt het juist leuk!
Wat werd het nog een top avond! Na het podium, de
felicitaties in de zaal. Vrienden en familie van jou, Alco en
Dianne zijn snel in de auto gesprongen om dit feest mee te
vieren! Van heinde en verre zijn ze hier voor jullie! Na de
soep, wordt er weer hard gewerkt door alle vrijwilligers van
de CV. Wat een gave en mooie groep mensen bij elkaar,
want er wordt echt heel hard gewerkt, zowel voor als achter
de schermen!
De week van een prins
Een drukke week voor de boeg! Eerst Elze en Loek
verrassen! Grootte ogen, ome Teun is DE PRINS!! Wat zijn
ze trots! Uitnodigingen voor de receptie de deur uit, op naar
de 55+ middag. Een welkomstwoordje, een potje Kienen
…. het is begonnen jij bent nu de Prins van de Reigers!
Nog even kijken naar 't Boekelskwartiertje. Gezellig een
liedje meezingen, met een schorre stem van de avond
ervoor. Dan de voetjes even omhoog.
De avonden erna vergaderen met de ouders van het 5-tal
en het 9-tal. Een kei mooie groep die de jeugdcarnaval dit
jaar vertegenwoordigen! En hoe bijzonder is het om zo
vader zo zoon Adjudant te zijn tijdens het 55-jarig bestaan!
Donderdagavond, de 1e zittingsavond bij de Kuusse. De
eerste ontmoeting met prinsen, adjudanten en prinsesen
van buiten ons mooie dorp. Ook dat voelt als een warm
bad. Een mooie avond, met tranen van het lachen.
De jeugdreceptie
Zaterdag, de dag van de jeugdreceptie. Eerst een bijzonder
bezoek aan een bijzonder mooie man. Zijn laatste
onderscheiding, met een lach en een traan. Dat hoort erbij,
trots op deze oud prins, voor altijd een bijzonder plekje.
Op naar het feestgedruis in onze thuisbasis, het dorpshuis.
Prins Stijn, adjudant Luc, prinses Lieke, adjudante Moud
en nar Maik, de jeugdraad ze zijn er allemaal klaar voor.
Mooie optredens van de dansmariekes die het hele jaar
door trainen om in deze tijd te shinen op het podium! En
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shinen dat doen ze, allemaal. Van piep jong
tot iets minder jong. Knap hoor!
Aan het eind van de jeugdreceptie gaan we
Reigers zetten….met confetti, want ja ook
nu gaat het kanon mee! Eerst naar
jeugdprinses Lieke, een lekker kopje koffie
met lekkere zelf gebakken cake, daarna naar
jeugdprins Stijn. Inmiddels is het donker,
het vuurwerk maakt het extra feestelijk! Na
een lekker broodje frikandel en een broodje
kroket, naar huis. Een uurtje rust om daarna
naar de receptie van de Heikneuters te gaan.
Ook zij bestaan dit jaar 55 jaar. Een skon
feest bij de buren! Ook hier gaat de avond
gepaard met een lach en een traan, we
beginnen met 1 minuut stilte. Het verlies
van een lid van de vereniging is ook hier
realiteit. Tsja, het hoort erbij. Ook voor hen
steken we morgen een kaarsje aan in onze
Mariakapel. Maar eerst feest tot 23:30 uur.
Het is een gezellige avond waarop we nieuwe vrienden
maken! Beloftes over het bezoeken van recepties worden
gedaan ...we zullen het zien of ze er morgen zijn.
De prinsenreceptie
Een kort nachtje volgt. Om 8:15 uur worden we opgehaald
door onze vrienden van de Kleats! Wat hebben ze hard
gewerkt om de carnavalswagen om te bouwen in een
ontbijt-voor-de-prinswage. Een lekker ontbijt, muziek,
herrie en veel gelach. Een rondje door Seitert, het lijkt wel
carnaval...een soort 3 uurkes vooraf! Bij Jong Nederland
worden we ontvangen met gekookte eitjes, tosti's (of ja,
hete sneejen), koffie, chocomel en allerlei andere
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lekkernijen. Wat een dag vol verrassingen, waar zo hard
aan is gewerkt! Geweldig, wat genieten we!
Op naar t Dorpshuis. Er wacht een flink ontvangstcomité…
Na een bekske koffie iedereen verzamelen, alle leden van
de CV, de dansmariekes…. Iedereen is verzameld voor de
jubileumfoto! Inschuiven, lachen, hier kijken…. Hoppa, het
is gelukt! Allemaal een mooi aandenken voor het 55-jarig
jubileum! De receptie kan beginnen!
Een openingswoord en weer de mooie dansmariekes, het
bezoek van de vele carnavalsvereningen is leuk, maar
bijzonder zijn de mensen die speciaal voor jou gekomen
zijn! Van de vele felicitaties via de loopplank tot de gekke
opdrachten, stukjes en natuurlijk het prinsenlied. Tjop Tjop
Tjop! De zaal stond op zijn kop! We hebben gruwelijk
gelachen om het Blaostr….uh Duo. Sorry mannen, maar
Alco heeft gelukkig voor ons ja gezegd! Maar ow ow wat
zijn jullie grappig...we zorgen voor de bifi's,
worstenbroodjes etc voor jullie tijdens de optocht, ter
compensatie voor het gemis voor jullie derde :) De strings
en boxers vlogen om de oren door de buurt...nou ja, onze
straot...van de Cecilia. Kei mooi dat jullie er waren met af
en toe beschamende vragen. KLABAM de beste knal kwam
echt van de collega's van de garazie! Hij piept nog steeds in
m'n oor :) De lekkere eitjes van familie van Helmond
vlogen over het podium..en ome Sjaak die maar al te graag
in de microfoon wilde praten! Dan de gezinnen, waarvan
we bierdopjes, aspirientjes, confetti en nog vele gave
andere dingen mochten ontvangen. En om Teuns
verzameling van bierdopjes aan te blijven vullen heeft bijna
iedereen die op het podium is geweest een opener
ontvangen. Met dan aan de familie, die ook de afgelopen
week weer veel hebben geregeld voor de prins en zijn
adjudant!
Nog lang niet alles is benoemd, maar ik vlieg toch even
door naar het prinsenlied! Wat gaaf! Wat zijn wij
ontzettend trots op onze gevarieerder vrienden groep de
Kleats! Gehoopt, maar nooit verwacht dat het zou
gebeuren, de zaal zakte mee “1,2! 1,2,3,4! Alco d'n
adjudant en prinske Teun d'n Urste Niets moet alles mag
Tjop Tjop Tjop!!” Dit gaan we nog heel vaak horen! De
carnavalskraker van 2017!
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gewerkt, met zo'n 100 man schatten wij!!
Kom, toch nog even naar Kleijngeld…. En ja, met zijn
vieren, de laatste bij Alco en Dianne.
We kijken terug op een geweldig begin van het
carnavalsjaar! Wij hebben zin in wat komen gaat! Het
wordt een top jaar. En ik benoem het nogmaals, wij vieren
zijn super trots om dit jaar voorop in de polonaise te mogen
gaan, voor jullie, De Reigers, voor het mooie Seitert.
Iedereen bedankt!
Liefs, een hele trotse vrouw, je weet wel...die van die
knappe Prins Teun d'n Urste.
Liefs Suzanne

Reigerszetten
Na de receptie Reigerszetten. Samen met de Boemelaars
voorop! Wat een skonne groep muzikanten! Klokje rond
(en dat al jaren) spelen zij de skonste nummers en maken
zij het feest compleet. Een flinke stoet met veel herrie en
feestlichtjes! Een kaarsje aansteken in de Mariakapel. Voor
het verlies, voor het afscheid, maar ook voor de hoop en
voor de liefde. Voor jullie schitteren de kaarsjes in de
kapel!
Via de garazie lopen we naar Kleijngeld, het huis van d'n
adjudant (bijna) voorbij. Gelukkig toch stoppen we ook hier
voor de reiger voor Alco. Dan gezellig een biertje bij
Kleijngeld, ook hier wordt de carnavalskraker voor 2017
gezongen, wat een hit! Bedankt voor het ontvangst, we
gaan weer door. Nu naar Joop, de Reiger. Ook hier is het
bal. Er worden mooie selfies gemaakt, bier gedronken,
muziek gespeeld en gekletst. En door….
De laatste reiger moet gezet worden bij de prins…. Maar
waar die reiger is gebleven? Een half uurtje na aankomst
arriveert ook de reiger en pronkt hij vol trots en de tuin van
de prins! De koffie staat klaar, de broodjes zijn gesmeerd,
de Boemelaars staan in de woonkamer en bijna iedereen
staat binnen. In de polonaise
door de keuken, wat gaaf! En
inderdaad, nooit geweten dat
er zo veel mensen in de
keuken en woonkamer
passen!
Na een dankwoordje van de
prins loopt het huis langzaam
weer leeg. Er moet weer hard
gewerkt worden om de
gymzaal opgeruimd en
schoon te krijgen! Rond een
uur of 22:30 arriveren de
Prins, de adjudant en de
dames bij de gymzaal..even
snel opgefrist. Tijd voor taart
en koffie voor de vrijwilligers
die er nog zijn! Wat is er hard

Winterwandeling
2016

Woensdag 28 december
2016 te Zijtaart
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Interpunctie
Klussen bij de moeder van je kind(eren) en het belang
van duidelijkheid
Scheiden kan soms heel snel gaan, maar je blijft toch
eeuwig met elkaar verbonden als er kinderen zijn. Zo ging
deze vader regelmatig nog klussen bij de moeder van zijn
kinderen. Het gras maaien, een elektrisch apparaat aan de
praat krijgen, daar was moeder niet goed in. Vader deed dat
met plezier voor haar. En zij kookte dan ook voor hem. Er
waren mensen die zeiden: waarom zijn jullie dan toch
gescheiden? Zij hadden natuurlijk tijdens de scheiding hun
strubbelingen gehad, maar beseften dat het fijn was als ze
elkaar tegemoet konden komen. Tegelijk vond de
buitenwereld het maar vreemd. Als je het zo goed met
elkaar kon vinden, hoefde dat scheiden toch niet? Ook voor
de kinderen was er steeds een beetje hoop: misschien
komen ze wel weer bij elkaar…. Ook al ontkenden ze dat
beiden, bleven de kinderen stiekem hoop houden. Totdat
vader een vriendin kreeg. Deze vond het maar niks dat haar
vriend bij zijn ex ging klussen. Hij kreeg het idee dat hij
moest schipperen tussen zijn ex- en zijn huidige partner.
Om zijn nieuwe partner te plezieren, voelde hij zich
verplicht om klusjes van moeder te weigeren. Dit viel niet
in goede aarde. Moeder slaagde er ook niet altijd in om
vader tegenover de kinderen “goed te praten”. Soms wilde
ze hem ook niet goed praten. Zijn dochter Iris, die
inmiddels 13 jaar was, deed uiterst onaardig tegen zijn
nieuwe partner, misschien in de hoop dat zij van het toneel
zou verdwijnen, mogelijk ook omdat hij vaker klusjes
weigerde. Zijn ex-partner en de nieuwe partner werden
rivalen, niet alleen t.a.v. zijn klusvaardigheden, maar ook in
zaken rondom de kinderen. Iris speelde iedereen uit tegen
elkaar: bij moeder sprak ze soms lovend over haar nieuwe
stiefmoeder, en als ze bij vader was probeerde zij hém in te
palmen. De nieuwe partner van vader werd volledig door
Iris genegeerd.
Natuurlijk gaat het zo niet in ieder samengesteld gezin,
maar het is een hele klus om al die posities en rollen goed
uit elkaar te houden en te blijven communiceren. De
volwassenen moesten met elkaar in conclaaf zodat Iris (en
de andere kinderen) weer volledig kind konden zijn, en dat
iedereen wist waar hij/zij aan toe was. Het is mooi om dit
voor elkaar te krijgen.
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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Van 15 t/m 18 december in de ‘Walsmalerij3’ te Veghel

Eigentijdse vertaling van het oeroude
kerstverhaal op de Noordkade
Na het succes van ‘De VeeVoederFabriek’, is Het
Groote Hoofd terug met de nieuwe theaterproductie
“Goud, wierook, mirre en jenever”. Het kerststuk staat
in een surrealistische wereld, vol verschijningen en
droombeelden, gecombineerd met relativerende, volkse
humor. ‘Goud, wierook, mirre en jenever’ beleeft haar
première op 15 december in ‘De Walsmalerij3’ aan de
Noordkade te Veghel.
Het Groote Hoofd is het professionele theatergezelschap
van Noordoost-Brabant en werkt - in nauwe samenwerking
met de lokale bevolking - aan producties met landelijke
allure. Het kerstspel wordt gespeeld door een mix van
amateurspelers uit de regio en professionele acteurs.
Het kerstverhaal… maar dan anders
Het verhaal gaat over drie typische schlemielen, gespeeld
door Paul Hoes, Rob van Gestel en Herman van de
Wijdeven. Verkleed als Drie Koningen trekken zij door het
Brabantse winterland om geld op te halen voor een
zuippartij in de kroeg. Onderweg passeren ze een
krakkemikkige caravan waar net een jonge vrouw is
bevallen. De vrienden zijn zo geschokt door de armzalige
omstandigheden dat ze al hun geld aan de vrouw geven. Als
ze vervolgens bij het café komen, vragen ze zich af wat er
precies gebeurd is. Hebben ze misschien de Heilige Familie
gezien? Of was het slechts een vlaag van
verstandsverbijstering?
Locatie en kaartverkoop
Dit ontroerende kerstspel wordt gespeeld van 15 t/m 18
december op een bijzondere, inspirerende locatie: ‘De
Walsmalerij3’ van het Kunst- en Cultuurcluster aan de
Noordkade in Veghel. Aansluitend op de voorstelling volgt
een gezellige kerstsamenzang en krijgt u een heerlijk
Brabants worstenbroodje.
Kaarten zijn te koop via www.hetgrootehoofd.nl/goud (€
12,50 p/st.) of bij het UITpunt Veghel en aan de zaal (€
13,50 p/st.). Let op; Het Groote Hoofd speelt slechts 6
voorstellingen, dus wees er snel bij!
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ZIJTAARTSE DECEMBERAKTIE
In de periode van 1 december t/m 31 december 2016 ontvangt u bij uw aankopen bij de
deelnemende ondernemers voor elke 5 euro tot maximaal € 500,00 1 gratis decemberbon.
Vul deze bonnen in en doe ze in de speciale bussen bij onderstaande ondernemers t/m 31
december 2016.

Hoe meer decemberbonnen, hoe meer kans op onderstaande prijzen.
1e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 150,00
2e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 125,00
3e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 100,00
4e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 75,00
5e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 50,00
6e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 40,00
7e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 30,00
8e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 25,00
9e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 25,00
10e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 25,00
De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht plus een uitnodiging voor 2 januari, voor de
prijsuitreiking in Cafe-zaal Kleijngeld.
De hele trekkingsuitslag zal worden bekend gemaakt in het Dorpsnieuws Zijtaarts Belang
van 4 januari 2017.

De deelnemers zijn:
Autocentrum Zijtaart BV M. v.d. Heijden
Café-zaal Kleijngeld
De fietsenwinkel Zijtaart
Raaijmakers drukwerk
Van de Rakt dorpswinkel
Ad van Kessel BBQ specialist
Uw bakker Jeanny en René van Houtum
Zuivelhandel Theo Bosch

