Solistenconcours Sint Cecilia zondag 11 december!
Op zondag 11 december wordt het jaarlijkse solistenconcours gehouden in het dorpshuis
van Zijtaart.
In de ochtend laten de majorettes en enkele slagwerkers zien wat ze allemaal kunnen, maar
ook de leerlingen van de nieuwe cursus ‘Muziek=Cool’ laten horen wat ze allemaal hebben
geleerd! Deze ochtend begint om10.30 uur. Voor de majorettes zal de prijsuitreiking rond
12.15 uur plaats vinden.
Het middagprogramma start om 13.00 uur voor de blazers en overige slagwerkers. Hun
prijsuitreiking zal rond 17.00 uur zijn.
Alle deelnemers worden beloond met een oorkonde en een advies van de jury. Ook worden
er enkele bekers uitgereikt voor de toppers van de dag.
Nieuw dit jaar is dat de winnaars zich plaatsen voor de Meierijstad Cup op zondag 29
januari a.s.. Zij zullen dan gaan strijden tegen leerlingen van alle fanfares en harmonieën uit
de gemeente Meierijstad.
Iedereen is welkom om de dansers en muzikanten aan te moedigen!
Graag allen tot ziens op zondag 11 december. De toegang is gratis.
Fanfare Sint Cecilia Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 11 december 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Cor en Bertha Oppers-van Erp (vanw.verjaardag); Jaargetijde Jan Oppers;
Mari en Henriëtte van den Hurk-de Koning (vanw.verjaardag); Jaargetijde Johan en Jaan
Schepers-van Nunen en zoon Jos; Marinus en Cato van den Akker-Kremers en zoon Jos;
Sien van Nunen- van Schaijk (nms.Ad en Ellie); José Schepers-van Meel; Harrie van
Asseldonk (nms. Buurtver. Krijtenburg)
Dopen:
11.15 u Liene; dochter van Sander Klomp en Sandra van Zutphen
12.00 u. Tijn: zoon van Marijn van Helvoirt en Elleke van Ludolphij
12.45 u. Jila: dochter van Remco van de Baar en Joyce van Osch

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

Jaargang 26 nr. 11
7 dec. – 14 dec. 2016
© zijtaarts belang
Banknr.:
NL69 RABO 160809002
t.n.v. Stg. Dorpsnieuws
Zijtaarts Belang
Rabobank Uden-Veghel

Kopij voor nr. 12
inleveren uiterlijk
12 dec. voor 19.00u bij:
Bert Raaijmakers,
Reibroekstraat 5,
tel. (0413) 36 66 13,
fax (0413) 35 26 05,
Email: Dorpsnieuws@
ZijtaartsBelang.nl
Website:
www.ZijtaartsBelang.nl

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 26 nr. 10

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.
Gevonden:
Gevonden op de Biezendijk: een witte Samsung
telefoon. Tel.( 0413) 36 43 97.
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ZIJTAARTSE
JEUGDNATUURVERENIGING
Avondwandeling
Vrijdagavond 9 december 2016
verzamelen we bij het Klooster voor
onze avondwandeling. ’s Avonds is er
natuurlijk ook van alles te zien en is het
extra spannend omdat het dan donker is.
Door de duisternis zie je alle dingen anders en zie je dingen
die je anders niet ziet, vleermuizen of uilen, maar ook
sterretjes (als je over een tak struikelt). Hopelijk is het dan
mooi weer om de omgeving van Zijtaart eens in het donker
te kunnen bekijken.
Als je mee wilt, zorg dan dat je laarzen aan hebt, warm
gekleed bent en dat je om 18.00 uur bij het Klooster bent.
Tot dan!

Zijtaartse bieb
in de kerstvakantie gesloten
De Zijtaartse bibliotheek in het Dorpshuis is in de
kerstvakantie vanaf dinsdag 27 december tot en met
maandag 9 januari gesloten.
De Veghelse bibliotheek is behalve op de maandag
wel alle dagen open en in de wintermaanden tot en met
19 maart óók op de zondag van 13.00 – 16.00 uur.

Boekenmarkt in Veghelse bieb

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.
(Vanaf 24 december voor € 5,00 te koop bij De
Fietsenwinkel Zijtaart.)

Op zondag 18 december is in de bibliotheek Veghel
een grote boekenmarkt, waar voor een lage prijs
afgeschreven boeken te koop zijn. Het betreft veel
kinder- en jeugdboeken, maar ook romans en nonfictie. De boekenmarkt is geheel in winterse kerstsfeer,
Via deze weg wensen wij iedereen alvast prettige
met muziek en warme drankjes. Ook worden er
feestdagen!
kerstcadeaus weggegeven en staat er een Rad van
Fortuin. De boekenmarkt begint om 13.00 uur en duurt
De JAZ
tot 16.00 uur.

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 26 nr. 10

Fantastisch resultaat Rabobank
Clubkas Campagne!
Op woensdag 30 november werd in Theater Markant de
uitslag van de Rabobank Clubkas Campagne 2016
bekendgemaakt. 15 Zijtaartse verenigingen hadden zich
aangemeld voor deze campagne.
Er werd een bedrag van € 110.000,00 verdeeld onder de
289 aangemelde verenigingen in de regio Uden Veghel.
Leden van de Rabobank regio Uden Veghel konden
stemmen.
Er zijn in totaal zo’n 41.980 stemmen uitgebracht, waarvan
2.186 keer op de Zijtaartse verenigingen (vorig jaar 2.219
keer). Het hele bedrag is op basis van de totaal uitgebrachte
stemmen verdeeld, waardoor elke stem € 2,62 waard was.
Iedereen die gestemd heeft, heeft met zijn 5 stemmen de
verenigingen dus gesteund met € 13,10.
Als Zijtaartse verenigingen mochten we in totaliteit
€ 5.727,00 (vorig jaar € 6.282,00) ontvangen dankzij jullie
stemmen: DANK DAARVOOR, WIJ WAARDEREN
UW STEUN !!
De aangemelde Zijtaartse verenigingen zijn ontzettend blij
met het geweldige resultaat:
• Carnavalsvereniging De Reigers – Aanschaf
nieuwe danspakjes voor de groene dansmariekes.
• Dorpsnieuws Zijtaarts Belang – Na 25 jaar
wekelijks uitbrengen van het Zijtaarts krantje is het
vergaar- en nietapparaat aan vervanging toe.
• Eerste Hulp Bij Ongevallen Zijtaart (EHBO) –
In Zijtaart zullen vanaf het najaar 2016 4 AED's
hangen om Zijtaart Hartsave te maken. Om deze
AED's over enkele jaren te vervangen is weer veel
geld nodig. Wij vragen uw stem en reserveren deze
bijdrage voor de vervanging van AED's in de
toekomst.
• Evenementen Groep Zijtaart – Organisatie van
het sinterklaasfeest, avonden voor de jeugd
(BYTZ), wandeltochten en Koningsdag.
• Fanfare St. Cecilia - Voor de 2de editie Proms 4
Kids in Zijtaart nemen we iedereen mee op een
muzikale reis. Een uitvoering van dans, zang,
muziek, beeld en toneelspel. 100 Jeugdige
muzikanten en dansers nemen deel aan Proms 4
Kids.
• Geloofsgemeenschap Heilige Lambertus –
Wijzerplaten en verlichting kerkklok restaureren
zodat het monumentale karakter van de kerkklok
zichtbaar blijft in de kern Zijtaart.
• Jong Nederland Zijtaart - We willen de
opbrengst gebruiken voor het organiseren van vrij
toegankelijke activiteiten voor alle jeugd uit
Zijtaart en de regio. Denk hierbij aan het dorpsspel,
de open-leden-week en Zijtaart Biedt Meer.
• KBO Zijtaart - Wij kunnen deze bijdrage goed
gebruiken voor ondersteunende materialen voor
ontmoetingsmomenten van onze senioren.
Cursusmaterialen voor tablet- en laptopcursussen

7 dec. 2016 – 14 dec. 2016
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voor onze leden. Graag wil het bestuur samen met
de werkgroep “zorg rondom ons dorp” deze zorg in
Zijtaart verder mee handen en voeten geven.
Ruitersport Zijtaart – Organisatie activiteiten
ponyclub (ponykamp, surpriseavond en een
spelletjesdag).
Tennisvereniging Zijtaart – Aanschaf van een
AED voor het tennispark.
Tourclub Straal Open – Aanschaf nieuwe tent.
Vivace – Uitbereiding repertoire, standaarden en
evt. vervanging instrumenten.
WTC Zijtaart – Organisatie jaarlijkse fietscross.
Zijtaartse Toneelvereniging – De aankleding van
het decor door middel van schotten, licht en geluid,
attributen.
ZOV Zijtaart Biedt Meer – Organisatie braderie
Zijtaart Biedt Meer.

Alle stemmers hartelijk bedankt voor het stemmen.
Dankzij U kunnen onze verenigingen nu hun plannen gaan
uitvoeren!
We hopen volgend jaar weer op u te kunnen rekenen, zodat
het totaal aan Zijtaartse stemmen weer gaat stijgen!!

Voor al uw friet en snacks!
Dit weekend speciale aanbieding.

Broodje Hamburger €2,75 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
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KBO
AGENDA
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag

12 december 13.30 uur Filmmiddag
13 december 09.30 uur Seniorenkoor
13 december 12.00 uur Eetpunt
13 december 13.00 uur Vrij biljarten
13 december 14.00 uur Line dansen
14 december 13.30 uur Kienen
15 december 09.00 uur Wandelen
15 december 12.00 uur Eetpunt
15 december 13.00 uur Competitie biljarten
15 december 13.30 uur Kaarten
16 december 13.30 uur Bridgen

Kaarten:
Uitslagen van 1 december:
Jokeren:
Mien Ketelaars
Rikken:
1. Pieta v.Riel
2. Mieke v.Boxmeer
3. Harrie v.Zutphen
Poedelprijs:
Martien v.Zutphen
Loterij:
Rieky v.Zutphen

119 pnt.
104 pnt.
80 pnt.
72 pnt.
- 52 pnt.

7 dec. 2016 – 14 dec. 2016
Uitslagen van 5 december:
Jokeren:
Mientje Raaijmakers
Rikken:
1. Piet v.d.Hurk
2. Bert Vissers
3. Henk v.d.Linden
4. Maja Rovers
Poedelprijs:
Harrie v.Zutphen
Loterij:
Jan v.Zutphen

pagina 4
211 pnt.
192 pnt.
154 pnt.
151 pnt.
49 pnt.
- 15 pnt.

BILJARTEN
Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO
Zijtaart d.d. 01-12-2016
Wim Kremers
26
Rien Kemps
32
Toon Opsteen
30
Jan Rijkers
16
Cor Coppens
22
Frans vd Broek
19
Jan de Wit
28
Jan vd Oever
18
Toon Cissen
61
Toon Nelissen
32
Willy vd Berkmortel
Sanden
43
Christ v Helvoirt 19

25 - Toon Nelissen

32

45
32
31
32
29
47
61
47
61
78
35
53
22
34
31
32
28
21
Wim vd

14 - Willy vd Berkmortel 25

15 - Tonnie v Uden
23 - Rien v Tiel
12 - Toon Cissen
25 - Cor v Zutphen
29 - Mies Gibbels
29 - Cor Coppens
60 - Toon vd Oever
31 - Willy Henst
25 36 45
23 - Jan Rijkers

16

11

Kerstmarkt in Sint Joachim & Anna

Voor de Kerst !
Op bestelling verkrijgbaar o.a.:

→
→
→
→
→
→
→
→
→

Gourmetvlees
Fonduevlees
Canadese Ham
Bourgondische Rib
Canadese Ham
Varkensrollade
Runderrollade
Biefstuk
Varkenshaas

Voor eventuele andere wensen,
Informeer naar de mogelijkheden.

Op zondag 11 december a.s. organiseert Sint Joachim
en Anna van 10.00 tot 16.00 uur een kerstmarkt.
Iedereen is van harte welkom om te genieten van
heerlijke erwtensoep, warme chocolademelk en
Glühwein. De toegang is gratis.
Sint Joachim & Anna wordt in kerstsfeer aangekleed met
kraampjes waar bezoekers van alles kunnen kopen voor de
naderende Kerst. Kerstbloemstukjes, allerlei lekkers voor
de feestdagen, gebreide mutsen en sjaals van Kaya, en nog
veel meer. Ook het Rode Kruis en de Zonnebloem zijn
aanwezig. Daarnaast kunnen bezoekers van de markt een
gokje wagen bij de loterij.
Dit sfeervolle evenement is gratis toegankelijk en vindt
plaats in Sint Joachim & Anna, Hertogin Johannastraat 26
in Veghel.

Oproep
Wij ok B zegge
Wij zijn op zoek naar leuke verhalen voor de
komende pronkzittingen. Alles is welkom, ook leuke
moppen .
Weet je iets? Schrijf het op en doe het in de bus
Biezendijk 14 of Corcica 13a.
Alvast bedankt Christ en Frans.
ps. als we niets weten kunnen we niet meedoen in het
jubileumjaar.
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Opening dementheek
De verwachting is dat het aantal mensen met een vorm van
dementie en het aantal mantelzorgers in de gemeente
Veghel de komende jaren aanzienlijk zullen toenemen. Hoe
mooi is het dan om in Veghel een plek te hebben waar deze
mensen elkaar kunnen ontmoeten, gedachten kunnen
uitwisselen, informatie en materialen kunnen vinden om
gemakkelijker met dementie te kunnen omgaan en bovenal
kunnen genieten? De dementheek in Bibliotheek Veghel
richt zich op informatieverstrekking en het uitlenen van
allerlei materialen, zoals spellen, puzzels, films en boeken.
Er zijn informatieve materialen over dementie voor
verschillende doelgroepen, zoals mantelzorgers, jonge
kinderen en familie. Ook zijn er materialen speciaal voor
mensen met dementie. Puzzels of boeken over vroeger
bijvoorbeeld, maar ook (geheugen)spellen.
Programma 17 december van 14.00 - 16.00 uur
- officiële opening door wethouder Riny van Rinsum
- overhandiging opbrengsten herinneringsboek 'Om niet te
vergeten'
- koffie met iets lekkers
- accordeonspel door Nora en Stijn
- schrijfster José Franssen over haar boek Hou me maar
vast: mijn moeder, Alzheimer en ik
U bent van harte welkom!
De oprichting van de dementheek wordt mede mogelijk
gemaakt door Stichting Kuussemunt en Stichting Vrienden
van Dementievriendelijk Meierijstad.

SPORTAGENDA
VOW Jeugd 8 dec 2016
Olympia'18 MO19-2

VOW MO19-1

20:00u

VOW Jeugd 10 dec 2016
VOW JO19-1
Erp JO19-2
HVCH JO17-2
VOW JO17-1
VOW JO15-1
DVG JO15-2
VOW JO15-2
vrij
VOW JO13-1
vrij
VOW JO11-1
Heeswijk JO11-3G
VOW JO11-2
vrij
VOW JO11-3
vrij
VOW JO9-1
vrij
VOW JO9-2
vrij
VOW JO9-3M
vrij
VOW MO19-1
Boekel Sport MO19-1
VOW MO19-2
Nooit Gedacht MO19-1
VOW MO15-1
SV Venray MO15-1
UDI'19/Beter Bed MO15-1 VOW MO15-2
DVG MO13-1
VOW MO13-1
OSS'20 MO11-1
VOW MO11-1

14:30u
14:45u
13:00u

9:30u

14:30u
14:30u
13:00u
11:30u
11:45u
8:45u

VOW Senioren 10 dec. 2016
17:00u

Nijnsel

VOW Veteranen

VOW Senioren 10 dec. 2016
14:15u
11:30u
12:00u
11:00u
12:00u

VOW 1
VOW 2
UDI'19/Beter Bed 11
VOW 4
Vorstenbossche Boys VR1

SCI 1
Heeswijk 4
VOW 3
Rhode 10
ST VOW/WEC VR1

KTC organiseert spelletjesavond
De Kleine Toernooien Commissie organiseert even geen
tennistoernooi, maar een gezellige spelletjesavond voor
haar leden. Op woensdagavond 14 december van 19.00 uur
tot ongeveer 23.00 uur even geen tennis, maar een gezellig
samenzijn in het clubhuis. Een leuke aangelegenheid om
elkaar eens op een andere manier te spreken. Er zullen
verschillende spelen aanwezig zijn. Wilt je meedoen en kun
je tegen je verlies? Dan kunt u zich opgeven via
KTC@tvzijtaart.nl of via het prikbord in het halletje van het
clubhuis. Wij hopen op een gezellige, leuke en ook
sportieve avond. Tot dan!
KTC TV Zijtaart
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Buurtcompetitie Biljarten Zijtaart.
De uitslagen van speelronde 5, 6 en 7 zijn als volgt :
Maandag 14 november :
Leins./Hoolstr.
- Grootveld/Corsica
61 – 47
Jekschotstraat
- Het Begin v.d. Str.
46 – 48
Krijtenburg
- Rond de Kerk
41 – 43
Rond de Bulte
- Het Einde v.d. Str.
52 – 52
Rudebroeck
- Den Doornhoek
52 – 38
Maandag 21 november :
Den Doornhoek
- Het Einde v.d. Str.
53 – 52
Rond de Kerk
- Jekschotstraat
niet gesp.
Het Begin v.d. Str. - Rond de Bulte
43 – 54
Leins./Hoolstr.
- Krijtenburg
61 – 46
Grootveld/Corsica - Rudebroeck
60 – 45
Maandag 28 november :
Rudebroeck
- Leins./Hoolstr.
51– 49
Het Einde v.d. Str. - Het Begin v.d. Str.
55 – 41
Jekschotstraat
- Krijtenburg
39 – 39
Den Doornhoek
- Rond de Kerk
52– 51
Rond de Bulte
- Grootveld/Corsica
55 – 60

386 punten
362 punten
359 punten
355 punten
355 punten
343 punten
340 punten
324 punten
289 punten (6 gesp)
261 punten (6 gesp)

Toon Cissen, wedstrijdleider.

SPORTUITSLAGEN
VOW Senioren 3 dec. 2016
VOW Veteranen

5-2

VOW Senioren 4 dec. 2016
DVG 1
VOW 1
Mierlo Hout 4 VOW 2
VOW 3
Volkel 5
Boekel Sport 8 VOW 4
ST VOW/WEC VR1 Wijbosch

A.s. zaterdag speelt M015-1 de volgende
wedstrijd:
VOW M015-1 – Venray M015-1
Aanvang 13:00
Bij winst behaalt VOW M015-1 het
kampioenschap
!!!! Kom de speelsters aanmoedigen !!!!

Tussenstand na 7 speelronden :
1 Grootveld/Corsica
2 Het Einde v.d. Straat
3 Rond de Bulte
4 Den Doornhoek
5 Leins./Hoolstraat
6 Rudebroeck
7 Het Begin v.d. Straat
8 Krijtenburg
9 Jekschotstraat
10 Rond de Kerk

PVV

zaterdag 10 december

Afgelast
1-8
2-4
3–0
Heeswijk VR1 3 - 0

Tot a.s. zaterdag,
Namens het jeugdbestuur
VOW Jeugd 3 dec 2016
VOW JO19-1
vrij
VOW JO17-1
Prinses Irene JO17-2
8
Nijnsel/TVE Reclame JO15-1 VOW JO15-1
0
VOW JO15-2
Rhode JO15-4
0
VOW JO13-1
Blauw Geel'38/JUMBO JO13-5 10
VOW JO11-1
DVG JO11-3
12
WEC JO11-4
VOW JO11-2
3
VOW JO11-3
Ollandia JO11-1
1
VOW JO9-1
Rhode JO9-2
0
VOW JO9-2
WHV JO9-2G
0
Boekel Sport JO9-7 VOW JO9-3M
0
VOW MO19-1
vrij
VOW MO19-2 ST Heeswijk/Avesteyn MO19-1 2
Bruheze MO15-1 VOW MO15-1
0
VOW MO15-2
Schijndel/DE WIT MO15-1
2
HVCH MO13-1 VOW MO13-1
13
Margriet MO11-2 VOW MO11-1
20

0
3
1
1
1
7
9
1
1
1
2
2
2
0
0
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groepen van onze basisschool Edith Stein: er zijn jongeren
die de volgorde en betekenis van een gewoon kaartspel niet
kennen!
Na weer een oer-gezellige
Ouders, verzorgers en leerkrachten! Dit is een gebrek, een
vrijdagavond in “Het Klooster” komt
handicap! Iets om onmiddellijk in actie te komen en snel!
er enige tekening in de stand. Was
“Zes!” gaat daarbij helpen: in de 2e week van de
Krijtenburg enige tijd oppermachtig,
kerstvakantie zullen wij een spellenmiddag organiseren
nu zullen ze alle zeilen moeten
waarbij allerlei spellen, maar ook gewone kaartspellen
bijzetten om – met z’n allen - weer
(klassiek) gespeeld gaan worden! Er zijn vele tientallen
krachtig terug te komen. “De Straot”
spellen beschikbaar en wij staan klaar voor de uitleg en
blijft maar scoren en kan een volgende keer (6 januari
begeleiding! Maar… we moeten wel zeker zijn van
2017) wel eens zomaar koploper worden. Opmerkelijk is
voldoende deelname! Meld je dus aan (de kinderen kunnen
het grote aantal volgers met nog rijke kansen op een topzelf even mailen) en anders: ouders, stuur je kinderen en
positie. Volop strijd dus te verwachten!
leer ze spelen met allerlei bekende spellen. Goed voor het
Verschrikkelijk.
geheugen en vele sociale vaardigheden (bijv. leren tegen je
Wat gebleken is bij het spelen met leerlingen uit de hoogste verlies te kunnen).
Jeugd spellen middag 4 januari 2017.
We gaan dit organiseren als er tenminste 20 kinderen
aanwezig zullen zijn. Geplande dag is woensdagmiddag 4
januari vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur. Toegang is gratis:
EGZ sponsort deze middag. Wel even snel aanmelden:
vóór 31 december! Het beste is meteen vandaag
aanmelden. Bij zes@gmail.com.
“Zes!” van EGZ. Evenementen Groep Zijtaart

Buurtkeezen Zijtaart - stand na de
derde ronde

Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Naam Spellen Winst Verlies Score Puntensaldo
Krijtenburg 6
9 8 1 16 178-166
De Stroat
9 7 2 14 169-167
M&M vd Doornhoek 9 6 3 12 172-154
Pater Vervoortstraat 2 9 6 3 12 177-160
PasOpperkes
9 6 3 12 175-159
Vier terug
9 6 3 12 169-159
Krijtenburg 2
9 6 3 12 175-165
KesKamp
9 6 3 12 161-163
Krijtenburg 3
9 5 4 10 174-142
Bosrecht
9 5 4 10 174-163
Krijtenburg 4
9 5 4 10 170-164
Buurvrouw en Buurvrouw 9 5 4
10 160-158
Soffelt 1
9 5 4 10 161-161
Rudebroek 1
9 5 4 10 166-168
Grootveld 1
9 5 4 10 163-166
Pater de Koningstraat 9 4 5 8 165-148
PEP team
9 4 5 8 166-157
Weievenseweg
9 4 5 8 166-165
Krijtenburg 1
9 4 5 8 169-169
Klets en Klats
9 4 5 8 156-164
Leinserondweg/Hool 9 4 5 8 157-170
Rond de Bulte
9 4 5 8 140-166
KWGO
9 3 6 6 161-160
Meester vd Venstraat 9 3 6 6 161-166
De Akkertjes
9 3 6 6 155-172
Buurman en Buurman 9 3 6 6 153-172
Pater Vervoortstraat 1 9 2 7 4 153-168
Krijtenburg 5
9 2 7 4 154-173
Bresser
9 1 8 2 135-175
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VOW J011-1 najaarskampioen
Afgelopen zaterdag 3
december is J011-1 kampioen
worden. Ze wisten de laatste
wedstrijd van het seizoen
winnend af te sluiten tegen
DVG J011-3. Vanaf het begin
van de wedstrijd liet J011-1
zien dat ze vandaag maar één
doel hadden en dat was
kampioen worden. In het
begin van de wedstrijd wist
J011-1 direct 2x te scoren,
waardoor de spanning bij de
spelers weg was. Ze maakten
er een echte
kampioenswedstrijd van.
Uiteindelijk wist J011-1 12x
het net te vinden en DVG
slechts 1x.
Alle zeven de competitie wedstrijden werden gewonnen. Er
werd volop gescoord (in totaal 45x), maar ook de
verdediging stond zijn mannetje. De keeper heeft slechts
10x de bal uit het net hoeven te vissen.
Trainers, leiders en spelers proficiat met jullie
kampioenschap.
Jeugdbestuur VOW

De Meierij
Lokaal FNV de Meierij presenteert op 14 december
2016 de uitkomsten van het onderzoek over het Werk &
Inkomen beleid van de gemeenten Meierijstad én Uden
ten aanzien van:
Beschut Werken
Toets op verdringing
Client ondersteuning
En….Lokaal FNV De Meierij houdt dan ook haar
bestuursverkiezing. Tien mensen hebben zich kandidaat
gesteld! De kandidaten presenteren zich op
http://lokaalfnv.nl/verkiezingen/verkiezingen-de-meierij.
Interesse?
Kom naar deze avond voor het debat met de nieuwe
wethouder, vertegenwoordigers van maatschappelijke
organisaties en de politiek uit Meierijstad én Uden. Praat
mee en geef uw mening!
Locatie: Wijkvereniging De Lapvoet (gebouw De
Magneet), De Leest 45, 5463 JA Veghel.
Vanaf 19:30 uur bent u van harte welkom!
De toegang is gratis voor FNV leden en niet-leden.
Aanmelden (niet verplicht) kan via e-mail:
bernardk@hotmail.com.
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Trainers, leiders en spelers proficiat met
jullie kampioenschap.

Prikpost in 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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SAMEN aan tafel
We lopen langzaam naar het einde van 2016 en hebben dan
één jaar de activiteit “Samen aan Tafel” georganiseerd. We
wisten niet wat we mochten
verwachten, maar na 1 jaar kunnen we
stellen dat het in de behoefte heeft
voorzien. Gemiddeld hebben 32
personen deelgenomen en in een
gezellige, ontspannen sfeer genoten
van de maaltijd. De doelstelling is
gehaald: aan tafel gaan met buurtgenoten of kennissen, met
mensen die zelf niet meer zo mobiel zijn of willen ervaren
hoe het is om niet alleen maar met anderen samen aan tafel
te gaan. Dit mede dankzij de geweldige wijze waarop de
gastvrouwen de maaltijd serveren, dank daar voor!
Wij kunnen door de goede samenwerking met de kok van
Joachim & Anna nu bij het 1-jarig jubileum een mooie
feestmaaltijd aanbieden voor slechts € 10,00.
Op woensdag 14 december serveren we een 4-gangen
menu, waarbij we U tevens voor die prijs een gratis
consumptie aanbieden. De kok speelt door de samenstelling
van het menu
deze maand
ook in op de
aankomende
Kerst, dus
extra
feestelijk.
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alleen moeten eten, samen uit eten te gaan. Voor de prijs
hoeft u het niet te laten, want voor mensen die slechts
alleen een AOW-uitkering hebben, aangevuld met een klein
pensioen, is er misschien een mogelijkheid om in
aanmerking te komen voor een korting.
Wij herhalen nog maar eens de oproep voor deelname aan
het vaste eetpunt in ons dorpshuis iedere dinsdag en
donderdag om 12:00 uur, misschien is dat ook iets voor u?
Laten we zorgen dat dit initiatief niet verloren gaat voor
Zijtaart, want als het ter ziele gaat zijn we bang dat het
nooit meer terugkomt.

KBO Zijtaart vertoont Kerstfilm

De komende filmmiddag 12 december gaan we
gebruiken om al enigszins in de
Kerstsfeer te komen. De keuze is
gevallen op de film Arthur
Christmas, een echte familiefilm.
Hoe kan de Kerstman in één nacht al
die miljarden cadeaus afleveren? Met
een leger van een miljoen strijdvaardige
elfen en een groot bestuurscentrum met
de laatste technische snufjes onder het ijs van de
Noordpool! Dus, hoe kan deze ongelofelijke operatie één
kind vergeten? Voor de jonge zoon van de Kerstman,
Arthur, dreigt dit voorval een einde te maken aan de magie
van Kerstmis. Met de gepensioneerde Grootkerstman, een
opstandige elf, een oude slee en wat onervaren rendieren
gaat Arthur op een gekke missie om het laatste cadeau toch
nog af te
leveren. De
kern van de
film is een
verhaal over
Voor “SAMEN AAN TAFEL” van woensdag 14
een
december kunt U zich telefonisch aanmelden bij een van
vreemde
onderstaande personen, maar voor vrijdag 9 december
familie en
12:00 uur.
een
-Cor v.d. Aa, 36 68 58
onwaarschij
-Frans v. Asseldonk, 34 04 72
nlijke held,
-Ad v. Nunen, 35 00 87
Arthur, die
een missie
Wij maken nu al melding dat met ingang van 1 januari 2017 moet doorstaan voordat kerstochtend aanbreekt. Geniet met
de organisatie van “Samen aan Tafel” zal worden
de hele familie van deze Kerstklassieker, boordevol
overgenomen door de werkgroep “Zorg en Welzijn
opwinding, plezier en verwondering.
Zijtaart”. Het Dorpshuis, de Dorpsraad en de KBO hebben
het initiatief opgestart en hebben van af het begin
Deze filmmiddag wordt speciaal georganiseerd voor de
aangegeven dit op termijn te willen overdragen. Wij zijn
leden van de KBO.
overtuigd dat het initiatief perfect door de werkgroep “Zorg Wanneer: maandag 12 december 2016
en welzijn Zijtaart”zal worden voortgezet, de gastvrouwen Waar: Ontmoetingszaal Dorpshuis
hebben aangegeven ook de werkgroep te blijven
Zijtaart
ondersteunen.
Aanvang: 13.30 uur, met een kleine
pauze om een consumptie te kunnen
Hebt u geen eigen vervoer, laat het ons weten zodat we iets kopen
kunnen regelen om u op te halen.
Kosten: gratis
Een activiteit voor en door inwoners van Zijtaart biedt een
mooie kans om met buurtgenoten of kennissen, die vaak
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Als stiefouder moet je vaak boven jezelf uitstijgen en
belangen van de kinderen voor laten gaan.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2,
5467 CA Veghel
Privé  0413-310795 of 0621.59.24.35. www.stief-gezin.nl

Geslaagde feestelijke afsluiting Rabobank
Clubkas Campagne in Markant Uden
289 Winnaars bij Rabobank Clubkas
Campagne
In Markant Uden vond woensdag 30 november de
feestelijke finale avond van de Rabobank Clubkas
Campagne plaats. Aan deze derde editie deden liefst 289
verenigingen en stichtingen mee. Bijna 8.600 leden van de
Rabobank brachten hun stem uit om onder al deze clubs €
110.000,00 te verdelen. Ieder lid had vijf stemmen te
verdelen en daarmee was één stem dit jaar € 2,62 waard.
Met dit initiatief geeft Rabobank Uden Veghel het
verenigingsleven in de regio een financieel steuntje in de
rug. “Vrijwilligers maken het verenigingsleven mogelijk,
en wij dragen daar graag een steentje aan bij. Dit jaar
hebben 8591 leden van onze bank in totaal 41.981
stemmen uitgebracht: nog meer dan vorig jaar. Daar ben ik
blij mee, net als met het enthousiasme van de deelnemende
clubs.”, sprak directievoorzitter Erik Jansen. “De
boodschap die we deze avond ook mee willen geven is dat
de Clubkas Campagne meer is dan alleen geld. De
verbinding met elkaar maken door de juiste vragen te
stellen. Dat is de kracht die we moeten gebruiken”

Vind jij mijn papa lief?

Clubkas Kanjer
Een nieuw element in de Rabobank Clubkas Campagne was
Het stel was snel gaan samenwonen na de scheiding van
de uitreiking van de Clubkas Kanjer. Voor het eerst werd
mevrouw. Mevrouw had 2 kleine kindjes en was een lieve
deze extra donatie van € 500,00 uitgereikt aan de drie clubs
man tegen het lijf gelopen. De scheiding van mevrouw
verliep wat onrustig, de vader stond af en toe dronken op de die op de meest creatieve wijze campagne hebben gevoerd
voor het werven van stemmen. Scouting Uotha Uden,
stoep bij moeder en kon dan wat dreigende taal uitslaan.
Maar voor de kinderen was hij goed, en hij dronk nooit als Stichting Volkelse Zeskamp en de Samenwerkende
Keldonkse Clubs namen een cheque in ontvangst.
de kinderen bij hem waren. De kinderen vonden het ook
fijn om naar papa te gaan. Moeder had ook bezworen dat
Stemuitslag
(ondanks het gedrag van haar ex-man tegenover háár) zij
Het hoogtepunt van de avond was de bekendmaking van de
hem nooit hun kinderen zou ontnemen.
winnaars van de drie clubs met de meeste stemmen. Op de
De nieuwe vriend van moeder was niet bepaald
gecharmeerd van de biologische vader van de kinderen. Dat derde plek eindigde Bouwdorp Veghel in Hout met 531
stemmen. Zij gebruiken de bijdrage om in 2017 weer mooie
gebonk op de ramen van die dronken ex-partner was niet
activiteiten te organiseren. SJB Zeeland eindigde met 677
bepaald leuk. Hij snapte wel dat de vader een rol moest
stemmen op plek nummer twee. Met de opbrengst kunnen
hebben, maar soms kon hij hem wel schieten….
De kinderen werden door papa op zondag teruggebracht op zij weer volop activiteiten organiseren voor kinderen met
de afgesproken tijd en kwamen binnen. Het zoontje ging op een beperking. Kinderboerderij Uden werd de grote
winnaar van de derde Rabobank Clubkas Campagne met
de bank zitten, met zijn duim in de mond. Hij keek de
maar liefst 921 stemmen. Het bedrag wordt onder andere
nieuwe vriend aan en vroeg: “vind jij mijn papa lief?”. En
voor hij kon antwoorden had het jongetje al gezegd: “Mijn besteed om de vrijwilligers in een warme winteroutfit te
steken.
papa vind jou niet lief….”
Hij moest wel even slikken, want van binnen werd hij boos,
maar hij begreep onmiddellijk dat het belangrijk was om te De uitslag van de Rabobank Clubkas Campagne is te
vinden op www.rabobank.nl/udenveghel.
zeggen: “ja hoor, ik vind jouw papa best wel lief”.
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Geen kind is zo aanwezig dan het
kind dat wordt gemist. Voor wie
brandt u een kaarsje tijdens
Wereldlichtjesdag?
Claassen Uitvaartzorg organiseert dit jaar op zondag 11
december voor de zesde maal Wereldlichtjesdag, een dag
ter nagedachtenis aan alle overleden kinderen. Tijdens de
herdenkingsbijeenkomst die dit jaar op een bijzondere
locatie georganiseerd wordt, is er gelegenheid om een
kaarsje te branden en te luisteren naar live muziek,
troostende woorden en gedichten. Omdat het branden van
kaarsen over de gehele wereld om 19.00 uur lokale tijd
plaatsvindt, is de wereld letterlijk een etmaal wat lichter.
Deze golf van licht is een troost voor mensen die een kind
verloren hebben.
Ieder jaar, op de tweede zondag van december, herdenkt de
wereld alle kinderen die vroegtijdig, om wat voor reden dan
ook, van ons heen zijn gegaan. Het initiatief voor World
Wide Candle Lightning ontstond eind jaren negentig in
Amerika. Ook in Nederland wordt Wereldlichtjesdag, zoals
het initiatief inmiddels heet steeds bekender.
Claassen Uitvaartzorg is al enkele jaren actief betrokken bij
het initiatief Wereldlichtjesdag. Op Wereldlichtjesdag kan
iedereen om 19.00 uur een kaarsje aansteken, ter ere van
alle kinderen die gestorven zijn. Door dit te doen in de
verschillende tijdszones gaat er in 24 uur als het ware een
golf van licht over de wereld. Het geeft mensen die een
kind verloren hebben het besef dat men niet alleen staat in
het verdriet.
Dit jaar zal Wereldlichtjesdag op één locatie worden
gehouden: de kapel van de Zusters Franciscanessen,
Deken van Miertstraat 8 te Veghel.
Iedereen die zich betrokken voelt bij Wereldlichtjesdag
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is van harte welkom. Claassen Uitvaartzorg stelt het op
prijs als belangstellenden zich vooraf aanmelden. Dit
kan telefonisch (085) 744 10 24 of per mail
wld@claassen.eu, met vermelding van de naam van de
persoon die men wil herdenken en met hoeveel personen
men aanwezig is. Belangstellenden zijn welkom vanaf
18.00 uur. De herdenking begint om 18.30 uur, zodat om
19.00 uur alle kaarsjes kunnen branden.

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?
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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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Bluesrock van Bag of Bones in De
Afzakkerij

Op zondag 11 december is er een optreden van de
Haagse bluesrockformatie Bag of Bones in galeriecafé
De Afzakkerij op CHV Noordkade in Veghel. De band
speelt zowel eigen nummers als covers van bekende
bluesrock helden. Aanvang optreden 15.00 uur, de zaal
is open om 14.00 uur en de toegang is gratis. Een
vrijwillige bijdrage is welkom.
TEAM wil onderzoek naar alternatieven
Bag of Bones brengt klassieke bluesrock in de geest van
vrachtverkeer korte haak
Jimi Hendrix, Eric Gales en Stevie Ray Vaughan. Bassist
De gemeenteraad van
Daniel Lottersberger en drummer Thorsten Grau voorzien
Veghel heeft woensdagin strakke, hypnotiserende grooves. Elco Jongkind blaast
avond 30 november bij
het vuur aan met zijn gitaar, soms smeulend, soms met
meerderheid besloten om
vlammen tot aan het plafond, maar geen moment zonder
een korte haak te
spanning op de boog, een zeldzame gave.
realiseren bij de
Het internationale trio, met standplaats Den Haag, brengt
Rembrandtlaan. Team
voornamelijk eigen werk. Tussendoor eren ze hun grote
Meierijstad vind dit een ongelukkig besluit. Team is
helden, maar nooit zonder de covers een eigen creatieve
namelijk van mening dat de grote hoeveelheid
twist te geven. Ze hebben de skills ervoor; alle muzikanten
vrachtverkeer die gebruik gaat maken van de korte haak een verdienen het etiket virtuoos, maar het mooie is dat ze er
bijzonder hoge belasting kan vormen voor de gezondheid
niet mee te koop lopen. De focus is strak op het samenspel.
van de omwonenden. De gemeenteraad van Veghel had
Op het podium, zoekend naar de essentie. Yes sir, like a
daarom volgens TEAM samen met omwonenden en het
bag of bones.
bedrijfsleven intensief moeten zoeken naar alternatieven.
Omdat dit onvoldoende gebeurd is, wil TEAM begin 2017
een integraal plan laten
opstellen voor de
verkeerssituatie in Veghel. Op
basis van inzichten uit dat plan
wil TEAM gaan zoeken naar
alternatieven voor het
vrachtverkeer dat via de korte
haak naar het industrieterrein
aan de zuid-west kant van de
Zuid-Willemsvaart rijdt. Waar
mogelijk zal daarbij
aangesloten worden op het
provinciale onderzoek naar de
opwaardering van de N279.
Zowel omwonenden als andere
belanghebbenden zoals het
bedrijfsleven zullen intensief
betrokken worden bij het
zoeken naar alternatieven.
De leden van Team die nu nog
bij Hart voor Veghel zitting
hebben staan achter deze
plannen, maar voelden zich
verplicht om met de coalitie
mee te stemmen wat betreft het
raadsvoorstel. Er zijn namelijk
coalitieafspraken gemaakt. Wij
hebben respect voor hun keuze
want het getuigt van integriteit
en behoorlijk bestuur om je
aan gemaakte afspraken te
houden.
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GRATIS WORKSHOPS
bij schilderatelier
Jacqueline Klein Breteler
zaterdag 10 december van 10.00-17.00
Jacqueline Klein Breteler zal op die dag gratis
miniworkshops geven. Kom binnen lopen en doe mee met
het schilderen van een oog of dauwdruppel. Het lijkt
moeilijk om een oog diepte en uitdrukking te geven of een
dauwdruppel te laten glinsteren, maar met een beetje hulp
kunt U het ook, ook als U nog nooit geschilderd heeft. Dus
kom het proberen
en ga naar huis met
een mooi
schilderijtje.
Natuurlijk is er
deze dag ook volop
informatie over de
schilderlessen en
kun je je
inschrijven. “Hier
leer je echt
schilderen.” is een
uitspraak die je
veel kunt horen
onder de cursisten van Jacqueline. Beginners en
gevorderden schilderen aan hun eigen werkstuk (instromen
kan dus altijd) en krijgen individueel advies en begeleiding
tijdens het schilderproces. Je leert daardoor telkens weer
nieuwe technieken om steeds beter zelfstandig een mooi
schilderij te kunnen maken.
Locatie atelier: Pastoor Clercxstraat 109, Zijtaart.
06 - 526 252 74
www.jacquelinekleinbreteler.exto.nl/facebook
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Proef op 17 december aanstaande de
geweldige kerstsfeer in Zijtaart !!
De kerstmarkt in Zijtaart is een 2 jaarlijks terugkerend
evenement welke vanaf dit jaar voor het eerst georganiseerd
wordt door de Zijtaartse Ondernemersvereniging.
Er zijn meer dan 40 verschillende kramen, uiteraard
allemaal in kerstsfeer maar vergeet ook niet de feel good en
food kramen te bezoeken. Op het binnenplein staat een
reusachtige gedenk-kerst-boom omringd door allerlei
“winterse” gezelligheid. Ook binnen in het klooster kunt u
de sfeer en entourage van de kerstmarkt beleven. Er is voor
jong en oud allerlei entertainment in de vorm van
muziekpodium, (kinder-) creativiteit, demonstraties van
ambachtelijke arbeid, voedings- en sportadviezen en
natuurlijk een heerlijk hapje en drankje niet te vergeten. De
kooplustige kunnen terecht voor kerstartikelen, woon- en
tuinaccessoires, verzorgingsproducten, kleding, sieraden,
bieren, levensmiddelen, een lekkernij en specerijen.
Dus heb jij zin een gezellig middagje uit? Breng dan zeker
een bezoek aan de sfeervolste kerstmarkt van deze regio en
kom zaterdag 17 december aanstaande gezellig naar het
oude Klooster in Zijtaart! Je bent van harte welkom vanaf
16.00 tot 21.00 uur aan de Pastoor Clercxstraat 50 in
Zijtaart.
Oja!! En de toegang is helemaal gratis.
Op de hoogte blijven van onze laatste nieuwtjes van de
Kerstmarkt in Zijtaart? Nieuwe activiteiten komen als
eerste voorbij op onze social media. Mis niets en volg
“Kerstmarkt Zijtaart” via facebook!
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Graag helpen wij u een handje bij de voorbereiding
op de feestdagen
Geen zin om lang in de keuken te staan, of kunt u wel wat hulp gebruiken?
Het is mogelijk om de volgende gerechten bij ons af te halen:
Soepen:
- Runderbouillon
- Chinese tomatensoep
- Groentebouillon
- Champignonsoep
- Vissoep
Hoofdgerechten:
- Runderragout
- Rundermedaillons gegaard in vleesjus
- Kip in zachte kerrieroomsaus*
- Varkenshaas in Champignon roomsaus*
- Saté van kophaas in satésaus*

* mogelijk in combinatie met witte rijst en wok groenten
Desserts:
- Chocolademousse
- Ananasbavarois
- Stoofpeertjesbavarois met kaneel
Alle gerechten komen natuurlijk vers uit eigen keuken.
Bestellen is mogelijk vanaf 10 personen voor 15 December
via: 0413-363638.
Bestellingen zijn koud af te halen op: Vrijdag 23 en Zaterdag 24 December.

Natuurlijk bij Kleijngeld…

