Diakonieweekend
In het weekend van 7/8 januari 2017 wordt in onze geloofsgemeenschap het
diakonieweekend gehouden. Diakonie wil zeggen, hulp bieden aan mensen in nood,
mensen, die het minder hebben dan wij en proberen maatschappelijke problemen op te
lossen. Dit jaar is daarom weer gekozen om een inzameling van houdbare producten voor
de voedselbank te organiseren.
Daarom zal er op zaterdag 7 januari door kinderen, huis aan huis, producten voor de
voedselbank opgehaald worden in de kom van Zijtaart. Ook kunnen er bij Autocentrum van
der Heijden, producten ingeleverd worden.
Zondags kunnen er achter in de kerk ook nog producten ingeleverd worden.
We hopen samen een mooie bijdrage te leveren voor dit goede doel.

Boeiende expositie in Veghel bibliotheek
Bibliotheken zijn al lang niet meer zalen waar je boeken kunt lenen. In de loop der jaren
zijn ze veranderd in een plek waar je op verschillende manieren kennis kunt nemen van
zo’n beetje alles wat er in de wereld speelt. En je kunt er andere mensen ontmoeten, in den
lijve of in de dingen die zij maken. In de Veghelse bibliotheek loopt nog tot 7 januari een
expositie van werkstukken van mensen die een beperking van geheugen, zicht of gehoor
hebben. De werkstukken zijn vervaardigd in het Atelier Bijzonder Ontmoeten, dat iedere
zaterdagochtend geopend is en waar deze mensen en hun mantelzorgers met ondersteuning
van vrijwilligers op een creatieve manier vorm geven aan hun ideeën, gedachten en gevoel.
De tentoonstelling is gratis toegankelijk tijdens de openingstijden van de bibliotheek op de
Markt in Veghel. De werken kunnen ook bekeken worden tijdens de opening van de
Dementheek van de Veghelse bibliotheek, die op 17 december om 14.00 uur plaatsvindt .

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 18 december 9.30 u. Woord- en Communie (Gem.Koor)
Wij gedenken: Overl.ouders van Boxmeer- van den Hoogen en overl.familieleden;
Overl.ouders Langens- Gevers, zonen Harrie en Jan en schoonzoon Leo; Piet en Grarda van
Asseldonk- van Erp, dochter Dinie, zoon Jan en Tante Mien
Gedoopt:
Liene: dochter van Sander Klomp en Sandra van Zutphen
Tijn: zoon van Marijn van Helvoirt en Elleke van Ludolphij
Jila: dochter van Remco van den Baar en Joyce van Osch
PS: Bezoek a.s. zaterdag op de Kerstmarkt de stand van onze Geloofsgemeenschap
H.Lambertus
Mededelingen: a.s. Zondag 18 december vindt er in de St.Lambertuskerk in Veghel een
Kerstconcert plaats, door de Boxtelse Cantorij o.l.v. Wil Barten,
m.m.v. Gerard Habraken, orgel. Aanvang: 16.00 uur. Entree €. 7,50

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
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BELANGETJES

Kalender 2017

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.

Ook dit jaar is er weer de jaarlijkse
kalender van de ZOV. Deze wordt door
de leden van de JAZ verspreid. Nog geen
kalender ontvangen? Geen paniek, wij
komen voor 24 december altijd bij u
langs .
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 fietswinkel
Zijtaart)

Zijtaartse bieb
in de kerstvakantie gesloten

Via deze weg wensen wij iedereen alvast prettige
feestdagen!
De JAZ

De Zijtaartse bibliotheek in het Dorpshuis is in de
kerstvakantie vanaf dinsdag 27 december tot en met
Mensen met dementie nemen dingen
maandag 9 januari gesloten.
anders waar
De Veghelse bibliotheek is behalve op de maandag
wel alle dagen open en in de wintermaanden tot en met Licht, geluid en kleuren zijn van invloed op hoe iemand
zich voelt. Als mensen ouder worden, gaan ze licht, geluid
19 maart óók op de zondag van 13.00 – 16.00

en kleur anders waarnemen. Dit jaar hebben Ingrid
Goudriaan en Jentl van der Staal daar onderzoek naar
gedaan. In het Alzheimercafé in de Blauwe Kei in Veghel
komen zij op dinsdag 20 december om 19.30 uur over dit
onderzoek vertellen. Zij hebben met name onderzocht wat
de invloed van licht, geluid en kleur is op mensen met
dementie. De pauze wordt muzikaal opgeluisterd door een
aantal leden van het shantykoor Nieuw Maaskants Peil uit
Lithoijen. Hun repertoire bestaat uit zeemansliederen. Voor
deze gelegenheid zingen zij liederen die passen in de
kerstsfeer. Zoals altijd is het Alzheimercafé gratis
toegankelijk voor iedereen die iets heeft met dementie.
Je staat er niet bij stil, maar de kleur van een stoel kan er
voor zorgen dat iemand met dementie dit voorwerp ook als
stoel herkent. Ingrid Goudriaan en Jentl van der Staal
hebben onderzocht welke kleur stoel de meeste
herkenbaarheid én veiligheid biedt. Ook licht en geluid
kunnen ervoor zorgen dat mensen met dementie zich
bijvoorbeeld beter kunnen oriënteren, gemakkelijker
kunnen eten en zich veiliger kunnen bewegen. Bezoekers
van het Alzheimercafé krijgen praktische tips wat zij zelf,
als familielid of hulpverlener doen om met relatief
eenvoudige aanpassingen het waarnemen, lezen en horen te
verbeteren om daarmee de kwaliteit van leven zo goed
mogelijk te behouden.

Uitslag Grote Clubactie bekend
In oktober zijn onze jeugdleden in Zijtaart langs de deuren
gegaan om loten te verkopen voor de Grote Clubactie. Via
deze weg wil ik u bedanken wanneer u aan deze actie
deelgenomen heeft en onze vereniging heeft gesteund.
8 december jongstleden heeft de trekking van de loterij
plaatsgevonden. U kunt via de volgende
link checken of u in de prijzen bent
gevallen: https://clubactie.nl/lotchecker.
Met vriendelijke groeten,
Fanfare St Cecilia

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 26 nr. 12

14 dec. 2016 – 21 dec. 2016

pagina 3

KBO
AGENDA
Maandag 19 december 13.00 uur: Regiobiljarten
Maandag 19 december 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 20 december 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 20 december 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 20 december 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 20 december 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 21 december 14.00 uur: KERSTVIERING
Donderdag 22 december 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 22 december 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 22 december 13.00 uur: Competitiebiljarten
Donderdag 22 december 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 23 december 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van 8 december:
Jokeren:
Mien Ketelaars 80 pnt.
Rikken:
1. Pieta v.Riel 102 pnt.
2. Marjo Vissers 49 pnt.
Poedelprijs:
Ad v.d.Heijden 95 pnt.
Loterij:
Harrie v.Zutphen

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

Gehaktbal speciaal €2,25 p.st.
Ook telefonische bestelling mogelijk.
Pastoor Clercxstraat 53-55
Tel.: 363638

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO Zijtaart
d.d. 08-12-2016
Naam speler : TMC GMC Naam speler : TMC
GMC PNT
Wim Kremers 26 35 - Tonn Verbruggen 24 13
Cor v Zutphen 61 71 - Rien Kemps
32 21
Toon Opsteen 30 29 - Jan vd Oever
18 25
Tonnie v Uden 31 25 - Jan Rijkers
16 6
Cor Coppens
22 14 - Tonn Verbruggen 24 21
Wim Kremers 26 33 - Willy Henst
28 22
Wim vd Sanden 43 54 - Piet vd Hurk
38 32
Frans v Leuken 44 25 - Mies Gibbels
35 46
Jan de Wit
28 36 - Cor Coppens
22 27
Toon Cissen
61 32 - Toon Nelissen
32 36
Toon vd Oever 31 19 - Willy vd Berkmortel 25 19
Rien v Tiel
29 39 - Christ v Helvoirt 19 20
Afgelopen vrijdag 9 dec. heeft Wim vd Sande in het district
Den Bosch de 1e prijs behaald in de 3e klasse van de
discipline Bandstoten Klein.Namens de leden van de KBO
feliciteren we Wim met dit behaalde resultaat.

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

Fun on Wheels
Fun on Wheels - Skaten op de Noordkade in Veghel krijgt
volgend jaar een vervolg en wel op de woensdagavond.
Tijdstip van 20.30 – 22.00 uur. De data zijn wekelijks van
25 januari t/m 5 april 2017. Ben je 18 jaar en ouder?
Heb je interesse om je vaardigheden te oefenen en gezellig
met ons te skaten/skeeleren, meld je dan aan via de site
www.fun-on-wheels.nl.
Ook via Facebook kun je ons vinden.
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Gezocht: fanatieke klussers
De meeste formaliteiten zijn afgerond: de mensen
achter het PieterBrueghelHuis hebben hun focus
nu verlegd op allerlei praktische zaken. Zoals het
opknappen van het pand aan het Middegaal.
Daarvoor zoeken ze nog klussers!
Om de ruimtes in de witte boerderij aan het
Middegaal geschikt te maken voor de toekomstige
activiteiten, moet er nog veel gebeuren. Daarom zoekt
het bouwteam van het PBH naar vrijwilligers die de
handen uit de mouwen kunnen en wíllen steken. “We
staan te springen om fanatieke krachten.
Professionele ervaring is handig, maar zeker geen
noodzaak”, laat bouwcoördinator Ben Bayens weten.
Van timmeren tot tegelen
Bayens vervolgt: “Denk bijvoorbeeld aan mensen die
kunnen schilderen. Muren, plafonds, kozijnen,
deuren, noem maar op. Maar ook klussers die weten
hoe ze een stopcontact moeten verplaatsen, een lamp
kunnen aansluiten, een rek kunnen ophangen of die
uit de voeten kunnen met eenvoudige
timmerwerkzaamheden: ze zijn meer dan welkom.
Verder zoeken we mensen die sanitaire
werkzaamheden kunnen oppakken, tegelaars,
metselaars, tapijt- en laminaatleggers, enzovoorts.
Eigenlijk is iedereen welkom die graag een handje
meewerkt voor het goede doel.”

* Vanaf heden is er weer zuivel
verkrijgbaar.
* Mist u nog producten, vraag het gerust.
Dan kijken wij wat mogelijk is.
* Zaterdag 24 december is alles op
bestelling.
* Denk aan de kerstbestellijst.
* Dinsdag 27 december zijn wij gesloten.

Parel op de kroon
Uiteindelijk werken de klussers mee aan een
dankbaar project, dat een nieuwe parel op de
Veghelse kroon moet worden. Het
PieterBrueghelHuis is namelijk een voorziening voor
mensen met een hulpvraag en voor mantelzorgers en
vrijwilligers. Het PBH wordt een bruisende plek waar
iedere bezoeker door ontmoeting en activiteiten een
fijne tijd heeft.
Aanmelden? Graag!
Geïnteresseerde vrijwilligers kunnen zich melden bij Esther
de Bie van het PieterBrueghelHuis. Zij is te bereiken via
www.pieterbrueghelhuis.nl/vrijwilligers. Vrijwilligers
kunnen vanzelfsprekend zelf aangeven (liefst al in de mail)
welke dagen en tijdstippen zij beschikbaar zijn. Het
bouwteam zoekt vervolgens naar geschikte werkzaamheden
en klusmomenten.
Meer informatie staat op www.pieterbrueghelhuis.nl

‘TEAM’ volgt advies informateur op
Informateur Jan van Loon heeft zijn gesprekken met de
negen politieke partijen in Meierijstad afgerond en op
dinsdag 6 december heeft hij de betrokkenen over zijn
bevindingen geïnformeerd.

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!
Team Meierijstad kreeg het advies van de informateur om
te bekijken of een brede coalitie met CDA, VVD en PvdA
haalbaar is. Team Meierijstad gaat dit advies opvolgen en
gaat met de drie genoemde partijen, ieder afzonderlijk, een
verdiepingsgesprek aan. De verdiepingsgesprekken zullen
meer helderheid moeten bieden of een dergelijke 4partijencoalitie ook daadwerkelijk haalbaar is alvorens het
formatieproces te starten.
Een delegatie van Team Meierijstad zal, secretarieel
ondersteund door de heer Etienne Franken, beoogd griffier
van Meierijstad, de
gesprekken voeren met
achtereenvolgens CDA,
VVD en PvdA. De
uitnodiging gaat een dezer
dagen de deur uit.
Voor vragen kan per mail contact opgenomen worden met
Eus Witlox: e.witlox@teammeierijstad.nl
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Oldies Back on Stage
verhuist naar Erp
Oldies Back on Stage heet
voortaan Meierijstad Music
Festival. En … vindt plaats op
een nieuwe locatie:
Partycentrum Van Haandel in
Erp op zaterdag 13 mei 2017.
Eerst die locatie. Oldies Back on
Stage en De Blauwe Kei waren
zo’n mooi ‘stelletje’, toch? “Dat
waren we ook”, vertelt Dirk
Hoevenaars, een van de organisatoren van het festival.
Gitaarclub Pizzicato treed dit jaar op “Maar toen wij plannen aan het maken waren voor de editie
van 2017, was er veel onduidelijkheid over de Blauwe Kei:
2 kerstmarkten op
zou het theater wel of niet verhuizen naar de Noordkade?
Pizzicato bestaat uit 45 enthousiaste leden die gitaar spelen Omdat er politiek maar geen besluit viel, hebben we zelf
maar een beslissing genomen en gekozen voor zekerheid.”
en daarbij ook zingen. Een paar keer per jaar treden we op
Op zoek naar een nieuwe locatie kwam de organisatie uit
tijdens evenementen en bijzondere gelegenheden. In de
bij Partycentrum Van Haandel in Erp: “Die locatie heeft
Kersttijd hebben we dit jaar 2 optredens. Oude, maar ook
nieuwe kerstliederen zijn weer ingestudeerd op gitaar. Ook alles waar wij naar op zoek waren: meerdere zalen, plaats
voor 3 stages, duizend bezoekers, een goede akoestiek en
zingen we 3 stemmig bij het gitaarspelen. Op zaterdag 17
december is er een kerstmarkt in het Aatrium in Veghel, we een geweldige ambiance. Hier kunnen we ons festival de
treden dan op van 10.30 uur tot 11.00 uur en van 11.30 uur sfeer geven waar het al zo veel jaren zo geliefd om is.”
tot 12.00 uur. De dag erna, zondag 18 december, treden we Meierijstad Music Festival
Tegelijkertijd met de zoektocht naar een nieuwe locatie rees
op in de Binckhorst te Rosmalen. Daar is een grote
kerstmarkt waar we optreden van 16.30 uur tot 17.00 uur en de vraag of het beproefde concept na 21 jaar nog steeds als
een huis overeind stond. Of werd het tijd om eens wat
van 17.30 uur tot 18.00 uur.
accenten te verleggen? “Oldies Back on Stage is in 1995
Kom een kijkje nemen naar een van onze optredens.
van start gegaan om artiesten van de jaren zestig en
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zeventig nog eens een podium te geven. We hebben
geweldige edities gehad, die altijd stijf uitverkocht waren.
Maar die rockers van toen zijn intussen wel héél erg oud
geworden …”
En daarmee is het antwoord gegeven. Wil het festival in
zijn kracht blijven zitten, dan moest het programma een
andere formule krijgen. Dus verlegde de organisatie zijn
aandacht van originele bands naar tribute bands. “Dan is
Oldies Back on Stage geen gepaste naam meer. Dat mocht
meer naar nu verwijzen. Daarom Meierijstad Music
Festival.”
Programma om van te smullen
Intussen is het programma voor de nieuwe editie rond. Een
programma waar iedere echte muziekliefhebber van zal
smullen, verwacht Dirk Hoevenaars: “Zo hebben we Not
the Rolling Stones uit Engeland. Check ze eens op
YouTube. Je denkt echt: ik zit hier gewoon naar The
Rolling Stones te kijken én te luisteren. Uit Meierijstad
hebben we de JPK Band, die veel Jimi Hendrix en Stevie
Ray Vaughn speelt. El Cid opent, als enige originele band
uit de jaren 60, het nieuwe festival.”
Ook over de andere bands is Dirk erg enthousiast: “Maar
daar wil ik nu nog niet zo veel over zeggen. De komende
weken willen we de rest van de line-up bekend maken. Een
ding is zeker, ook de dertigers en veertigers zullen genieten
van de muziek en de sfeer.”
Kaartverkoop van start
De kaartverkoop is inmiddels gestart. Kaarten à € 22,50
(excl. servicekosten) zijn online te bestellen via
meierijstadmusicfestival.nl of door een van de vele
voorverkoopadressen te bezoeken. Tot 15 januari kun je
profiteren van een Early Bird actie, dan kosten de kaarten
maar € 20,00.
Fan-bussen
Vanaf het vernieuwde gemeentehuis van Meierijstad zal er
bovendien een pendelbus rijden die bezoekers uit Veghel
voor € 2,50 heen en weer brengt. “Maar”, besluit Dirk
Hoevenaars, “Erp is slechts een paar kilometer fietsen hoor.
We hebben héél veel zin in de nieuwe editie. Af en toe
Op vrijdag 2 december hield Team Kalidoe een foto- en
moet je wat dingen veranderen. Dat geeft alleen maar weer filmavond, om te vertellen over de Antwerpen Banjul
nieuwe energie.”
Challenge en om te laten zien waarvoor ze het allemaal
gedaan hebben: Stichting Second Home.
Het was een zeer druk bezochte en gezellige avond met
Wegens succes nog een keer!
familie, vrienden, kennissen en overige belangstellenden.
Foto- en filmavond Team Kalidoe
Iedereen was heel positief en vond het erg leuk!
In het weekend dat volgde kwamen er bij Team
Kalidoe meerdere verzoeken binnen of er nog een
avond georganiseerd kon worden. Er waren namelijk
nog veel meer mensen benieuwd naar het avontuur.
Zodoende was het een dag later geregeld, een tweede
avond staat gepland. Voel je welkom om te komen
kijken:

Woensdag 21 december bij
Eethuis de Reiger in Zijtaart.
De koffie en kerstkransjes staan
vanaf 19:30 uur klaar.
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Maud, Femke, Isa, Amber, Lieke en Vera. Zij dansten op
het nummer van Tita Tovenaar, ga zo door!
In de middag waren de overige slagwerkers en de blazers
aan de beurt om van zich te laten horen. De slagwerkers
werden beoordeeld door Henk Schellekens. Hij beoordeelde
dat Stijn van Uden en Sem Verhoeven de 1e prijs kregen.
'Muziek=Cool’ leerlingen sluiten
Dit duo speelde op marimba het nummer ‘Step on’. De 2e
cursus succesvol af!
prijs ging naar Luc de Wit. Ook hij speelde op de marimba.
Afgelopen zondag11 december tijdens het solistenconcours Met vier stokken tegelijk liet hij horen heel wat in zijn mars
van fanfare Sint Cecilia hadden de leerlingen van de cursus te hebben! Hij speelde het nummer ‘Yellow after the rain’.
Op de 3e plaats eindigden Teun van de Hurk en Gijs van
‘ Muziek=Cool’
Lankvelt. Zij speelden op snare- en fielddrum het ‘Second
hierbij ook hun
snare drum duet’. Heel knap gedaan! De
afsluitend
aanmoedigingsprijs, geschonken door Paul Schepers, ging
optreden.
naar Sjoerd van der Linden. Op toms speelde hij
De zeven
‘Repetition March’. Gefeliciteerd heren!
leerlingen hebben
De jury van de blazers bestond uit Albert-John Vervorst en
in 12 weken
Arian Deckers. Zij gaven de 1e prijs aan Marit van Dinter,
spelenderwijs
zij speelde een mooie solo op haar bugel met het nummer
noten leren lezen
‘Don’t be so shy’. De 2e prijs ging naar Lonneke en Wouter
en ritmes geleerd.
van der Burght. Moeder en zoon speelden een heel vrolijk
Onder leiding van Loes Goossens gaven zij een mooi
duet ‘ Happy working song’. De 3e prijs was voor Nienke
gevarieerd optreden. Zo werd er gezongen en gespeeld op
Zoete, zij speelde op alt-saxofoon het mooie nummer
een klokkenspel en op slagwerk. Ook werd er gedanst op
‘Valse’. De aanmoedigingsprijs, geschonken door ‘ De
het nummer ‘Hokie pokie’. Voor hen zal de overstap naar
een mooi instrument Boemelaars’, ging naar Lieke van der Burght, Femke
Adriaans, Marit van Dinter en Yara van der Cammen. Zij
nu een stuk kleiner
lieten horen dat samen spelen heel leuk is en deden dat met
zijn. Foto’s van dit
leuke optreden kunt de nummers ‘Fun in the sun’ en ‘Balkinspirits’.
Foto’s van deze dag kunt u vinden op onze website:
u vinden op de
www.sintceciliazijtaart.nl of op onze facebookpagina:
website:
www.sintceciliazijta www.facebook.com/sintcecilia.
Het was een gezellige en muzikale dag met veel publiek.
art.nl of op onze
Allemaal bedankt en graag tot volgend jaar!
facebookpagina:
www.facebook.com/
Fanfare Sint Cecilia
sintcecilia
Na dit muzikale
optreden werden de
enthousiaste dames beloond met een welverdiende
oorkonde!
Fanfare Sint Cecilia Zijtaart

Solistenconcours fanfare Sint Cecilia
een succesvolle, muzikale dag!
Afgelopen zondag 11 december was het solistenconcours
van fanfare Sint Cecilia.
We begonnen de ochtend met de majorettes en ook al met
enkele slagwerkers. De majorettes werden beoordeeld door
Jolanda Hoefnagels. Zij gaf de 1e prijs aan Floor, Iza, Iris,
Madelon en Lynn. Zij dansten op het nummer
‘Paardenjump’. De jury vond het erg knap dat ze met de
baton en een stokpaardje tegelijk konden dansen! De 2e
prijs ging naar Esmee en Isa, zij dansten al mooi samen op
het nummer ‘Me and my selfie’ van Mylene en Rosanne.
De 3e prijs ging naar Yentle, Marit, Hieke en Anne. Dit
kwartet danste op ‘Perfect Strangers’, zij hebben al wat
meer ervaring met optreden en deden dit zo goed dat het
werd beloond met een mooie beker. De aanmoedigingsprijs,
geschonken door Anne-Marie van Dinter, ging naar Esmee,
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Loes van Asseldonk had een 4e prijs in de klasse M2 met
65,33%. Ook zij maakt grote kans om door te mogen naar
de Brabantse Kampioenschappen. Silva Endevoets is weer
een winstpunt rijker in de klasse B met Falco. Ze oefenen
Al geruime tijd is werkgroep De Drie Ghemalen, onder de
lekker verder.
vlag van de Dorpsraad, druk doende met een plan voor het Renee Buser sloot het jaar op wedstrijdgebied af in Sintrealiseren van een tuin voor jong en oud in het hart van
Oedenrode. Met Starbuck werd zij 3e met 203 punten en 2e
Eerde. De tuin wordt gerealiseerd op de plek waar voorheen met 191 punten in de klasse M1. Zij gaat zeer tevreden
het gebouw De Drie Ghemalen stond. Intussen is het plan
2017 in.
zover gevorderd dat op 17 december a.s. om 11.00 uur door Ponyclub de Reigertjes staat a.s. zaterdag op de kerstmarkt!
wethouder Annemieke van de Ven de officiële aftrap wordt U kunt bij ons terecht voor prachtige kerststukjes. Dat is
gegeven voor de start van de werkzaamheden.
zeker een bezoekje waard. Graag tot zaterdag!
Het gebied wordt ingericht met ‘langzame’ en ’snelle’
wandel/fiets paden, bankjes en speelmogelijkheden voor
SPORTAGENDA
jonge kinderen. Daarnaast komt er veel groen, een
bloemenweide, natuurlijke verhogingen en een
VOW Jeugd 17 dec 2016
dierenweide. Verder vinden er aanpassingen plaats aan de
WEC JO19-2
- VOW JO19-1
14:30u
kiosk en wordt de plek waar de Pastorie vroeger stond
VOW
JO17-1
vrij
gemarkeerd.
WEC JO15-1
- VOW JO15-1
13:00u
VOW JO15-2
vrij
Beste carnavalsvrienden,
VOW JO13-1
vrij
VOW JO11-1
- HVCH JO11-5
9:30u
De voorbereidingen voor de pronkzittingen zijn in volle
VOW JO11-2
vrij
gang. Onze artiesten zijn weer enthousiast en dit jaar zijn
VOW JO11-3
vrij
dat er zo veel dat we eerder op de avond gaan beginnen om Boskant JO9-1G - VOW JO9-1
10:30u
toch een redelijk eindtijd te houden.
VOW JO9-2
vrij
VOW JO9-3M vrij
De gordijnen gaan daarom in 2017 open om 19.30 uur. VOW MO19-1 - Hapse Boys MO19-2
14:30
VOW MO19-2 vrij
Sinds we in Nederland met Euro’s
VOW MO15-1 - Boskant MO15-1
13:00u
betalen kost de toegang voor onze
Gemert MO15-1 - VOW MO15-2
13:15u
zittingen €10 per kaart. Dat is helaas te
VOW MO13-1 - Berghem Sport MO13-1
11:30
weinig om de kosten die wij voor de
VOW MO11-1 vrij
pronkzittingen maken te dekken. De
prijs van de kaarten is daarom verhoogd
naar €12,50 per kaar. Voor uw drankje
betaalt u nog wel gewoon één muntje.
Wij kijken vol vertrouwen uit naar 20 en
21 januari en we hopen jullie op 7
januari in alle vroegte te kunnen
begroeten in het dorpshuis, want dan start de verkoop van
de toegangskaarten.

Realisatie Pastorietuin op voormalig
terrein De Drie Ghemalen in Eerde

Pronkzttingcommissie
Carnavalsvereniging De Reigers.

Ruitersport Zijtaart – Een geslaagd
weekend op sportief gebied
Wat een topweekend op sportief gebied voor verschillende
ponyruiters!
Op de selectiewedstrijd in Overasselt kwam er een winnaar
en een winnares uit Zijtaart. Ise Kemper won met Diamond
heel knap de klasse CL1 met 184,5 punt. Nikki van den
Hoogen werd 1e in de klasse DE M1 met haar pony
Cocktail met 65,91%. Zij deden dus beiden goede zaken om
een ticket voor de Brabantse Kampioenschappen te
bemachtigen. Ook Lieke Blokx had haar pony Luzette stoer
rond gereden. Daarmee behaalde zij 197,5 punt, goed voor
twee winstpunten.
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VOW Senioren 17 dec 2016
16:30u Mierlo Hout
VOW Senioren 18 dec 2016
14:00u DVG 1
12:30u Avesteyn 7
11:00u ST VOW/WEC VR1

14 dec. 2016 – 21 dec. 2016

VOW-SCI 2-2 (2-1)

VOW Veteranen
VOW 1
VOW 4
Avesteyn VR1

SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 8 dec 2016
Olympia'18 MO19-2- VOW MO19-1
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 WEC JO13-2
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
VOW Senioren 10 dec 2016
Nijnsel
VOW Veteranen
VOW Senioren 11 dec 2016
VOW 1
SCI 1
VOW 2
Heeswijk 4
UDI'19/Beter Bed 11
VOW 3
VOW 4
Rhode 10
Vorstenbossche Boys VR1 ST VOW/WEC VR1

3

4

2 1
1 1
13 0
8
7

0
2

14
2
0
0
3
6

0
3
0
4
2
0

1-6
2-2
3-4
7-3
6-2
0-5
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11 dec 2016
VOW laat het (weer) liggen tegen een ploeg uit de
onderste regionen.
De grote vraag vandaag was: zou VOW kunnen aanhaken
bij de top van de 4'de klasse I ? Na 90min kunnen we
constateren dat een plaats in de top van de vierde klasse op
dit moment (nog) te hoog gegrepen is.
Toch begon VOW alleraardigst vandaag. Uit 2 standaard
situaties weet VOW een 2-0 voorsprong te creëren. Eerst is
het Dorus tikkie terug Dortmans die keurig bij de tweede
paal de 1-0 aantekent en luttele minuten daarna is het Mark
vd Crommert die wederom uit een corner snoeihard uithaalt
net buiten de 16m: 2-0. Niks aan de hand zou je denken.
Echter, hierna een wat gemakzuchtig VOW wat zelf diverse
mogelijkheden onbenut laat en de tegenstander terug in de
wedstrijd laat komen. Bij de tweede paal mag een aanvaller
ongehinderd binnen koppen: 2-1.
In de tweede helft zakt VOW steeds verder weg. De bal
wordt niet in de ploeg gehouden en ook de scherpte in de
spaarzame aanvallen ontbreekt. Waar VOW snakt na het
laatste fluitsignaal, besluit SCI de laatste minuten alles op
alles te gooien en met succes; onnodig balverlies op de
eigen helft leidt tot een aanval van SCI en de bal beland bij
2 aanvallers van SCI die volkomen vrij voor Niek staan: 22. Op zich verdiend voor SCI, maar volkomen onnodig uit
VOW oogpunt.
Al met al zuur puntverlies voor de VOW mannen. Vandaag
had men een mooie stap kunnen zetten op de ranglijst. De
realiteit is echter anders. Maar met 15 uit 8 is men toch
bezig aan een mooie serie. Een serie die volgende week uit
bij DVG alleen maar waarde heeft met een driepunter.
Hopelijk kunnen de VOW mannen zich nog een keer
opladen voor de winterstop en zich op de zaterdag avondnacht te beheersen om te pieken om de zondag. Over een
week zullen we het weten. 18 december staat DVG - VOW
op het programma. Aanvang 14:00 uur.
@ Jordy v Boxtel

Theo van Os wint Veghels Kampioenschap
Driebanden 2016
Van 1 tot en met 9 december werden in het clubhuis van
biljartvereniging Krijt Op Tijd, "De Stapperij", de
wedstrijden gespeeld voor het Veghels Kampioenschap
Driebanden 2016.
Op vrijdag 9 december werden de allesbeslissende
finalepartijen gespeeld tussen de winnaars van de vier
klassen. D'n Brouwer uit Mariaheide was goed
vertegenwoordigd met maar liefst 2 van hun
competitiespelers in deze finaleronde, maar helaas moest
Peer toezien dat het kampioenschap net niet werd binnen
gehaald. De definitieve strijd ging tussen de winnaars van
de diverse klassen. D-Klasse Piet Arens, van de C-klasse
Piet Vissers, de B-klasse Theo van Os en tenslotte de Aklasse Ad Verkuylen.
In de halve finale versloeg Theo van Os zijn tegenstander
Piet Arens overtuigend met 2 gewonnen sets. In de andere
halve finale tussen Ad Verkuylen en Piet Vissers werd door
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ieder één set gewonnen en moest het percentage uiteindelijk
bepalen wie de winnaar was. Dat bleek Piet Vissers te zijn.
De allesbeslissende finale tussen Theo van Os en Piet
Vissers ging over twee gewonnen sets, dus zouden mogelijk
3 sets gespeeld moeten worden en dat gebeurde ook. Het
bleef tot het eind toe ontzettend spannend. Op een gegeven
moment had Piet nog maar 2 caramboles nodig om zich
kampioen te mogen noemen en stond Theo toen nog op een
aantal te maken caramboles van 7. Toch wist Theo de titel,
met een uiterste krachtsinspanning, nog binnen te halen.
Een knappe prestatie van Theo om uit zo'n situatie nog
terug te komen en voor Piet helaas een teleurstelling.
Krijt Op Tijd kan terugzien op een geslaagd
kampioenschap, waarbij knappe prestaties werden geleverd.
Hans Kemps uit de D-klasse en Martin Kluijtmans uit de Bklasse presteerden het beiden om een set in 8 beurten uit te
spelen, dat betekende voor Hans een gemiddelde van
precies 1,000 en voor Martin maar liefst 1,875. Het
algemeen toernooimoyenne was 0,409, wat best goed
genoemd mag worden.

14 dec. 2016 – 21 dec. 2016
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Beste olie-/krentenbol liefhebbers,
Deze week ontvangen
jullie een olie- of
krentenbol
bestelformulier in de
bus. Deze kunt u ook
ingevuld inleveren op
de Kerstmarkt van Zijtaart aanstaande zaterdag 17
december.
Het oliebakteam staat daar namelijk ook te bakken op
de kerstmarkt.
Mocht je tijdens de kerstmarkt 11 olie- of
krentenbollen bestellen dan krijg je er 1 van ons
cadeau
Natuurlijk kunt u het formulier ook inleveren op de
adressen zoals aangegeven op het bestelformulier.
Wilt u oliebollen op uw bedrijf ontvangen 30 of 31
december neem dan contact op met John de Wit 0610184265 en bespreek de mogelijkheden.
Wij bakken dit jaar bij hoveniersbedrijf Geert van
Boxmeer Pater Vervoortstraat 22, 5465 RT Zijtaart.

Interpunctie
Groetjes van het VOW oliebollenteam
Maar dat dóet ze dan ook!!
Een zoon van een ouder echtpaar vertelde mij over zijn
ouders. Zijn vader had allerlei kwaaltjes en had redelijk wat
hulp en steun nodig. Zijn moeder bood hem met liefde alle
hulp die hij nodig had, maar het kostte haar soms ook wel
moeite. Zij was ook de jongste niet meer.
Iedereen zei altijd tegen haar: “je moet ook aan jezelf
denken…. Ga ook lekker met vriendinnen om, zorg dat je er
op tijd uit bent…”. Hun zoon had dat zelf ook tegen haar
gezegd maar, zo liet hij aan mij merken, eigenlijk vond hij
haar ergens toch ook wat egoïstisch. Hij zei: Als je tegen
mijn moeder zegt dat ze niet voor hem thuis hoeft te
blijven, dan gáát ze ook gewoon, dan doet ze het ook!! Als
je dat goed bekijkt dan zegt hij: Je hoeft aan mijn woorden
Op bestelling verkrijgbaar
geen waarde te hechten. Ik zeg wel dat je niet voor hem
thuis hoeft te blijven, maar éigenlijk vind ik dat je dat wél
moet doen.
Ik vroeg wat hij nu eigenlijk echt vond. Ineens besefte hij
dat hij tegenstrijdige boodschappen aan zijn moeder gaf.
Want hij gunde haar haar uitje graag maar wilde ook
voorkomen dat vader zo vaak alleen zat. Ik zei daarom dat
hij dat beter op deze manier tegen haar kon zeggen zodat ze
samen het gesprek konden aangaan, hoe ze ervoor konden
zorgen dat vader niet te vaak alleen zat en dat moeder toch
haar uitstapjes kon blijven doen. Je komt vaker tot goede
oplossingen door assertief en eerlijk te communiceren.

Voor de Kerst !

Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2,
5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35.
www.interpunctie.nl

→
→
→
→
→
→
→
→
→

o.a.:

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

Voor eventuele andere wensen,
Informeer naar de mogelijkheden.
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ZLTO Afdeling Veghel
‘Mijn vader zou al geen boer meer willen zijn’
Frank Verbruggen is met zijn 34 jaar de jongste koeienboer
in Veghel. Ook een van de weinige nog overigens. Zo’n
twintig jaar geleden zaten er op zijn minst 25 koeienboeren
hier in Veghel. Nu zijn dat er nog 6 ...
Frank Verbruggen ‘boert’ op Dorshout, een stukje
authentiek Veghel waar de rust is omzoomd met hectiek;
die van industrieterrein De Amert, de A50 en de volledig
gerenoveerde Oranjewijk. Waar, op een paar honderd meter
buiten de drukte van de bebouwde kom, een fazant ineens
de weg over steekt. Waar de 120 koeien van Frank, wars
van alle heisa op zichtafstand van hen vandaan, hun gras
grazen.
“Ik heb altijd boer willen worden”, vertelt Frank aan de
keukentafel. “We waren met vier kinderen thuis. Ik was de
jongste. De andere drie hebben ‘wel’ een vak geleerd, haha
... Ik wilde dat niet. Wat ik nu doe, was wat ik altijd al
wilde doen: de dieren, de natuur, de vrijheid ... ‘Ik hoef
toch niet naar school’, heb ik wel eens tegen ons pa gezegd.
‘Ik leer het boeren wel van jou.’ En ik heb me ook wel eens
ziek gemeld, omdat er thuis gehooid moest worden. Daar
wilde ik perse bij zijn.”
Spijt dat hij zijn school in Den Bosch toch keurig heeft
afgemaakt, heeft hij echter niet. “Weet je wat de
boekhouding van mijn vader was? Het laatje van de
keukentafel. Tegenwoordig is de regelgeving zo complex
dat je naast boer ook boekhouder moet zijn om je bedrijf te
kunnen runnen. We zijn veel meer ondernemer geworden.
Mijn vader zou al geen boer meer willen zijn ...”
‘Wij genieten van de kleine dingen in het leven’
Frank nam het bedrijf acht jaar geleden van zijn ouders
over. Pas 26 jaar was hij toen. Twee jaar geleden breidde
hij het bedrijf uit met een nieuwe stal en ging hij van 70
koeien naar 120. Daarnaast houdt hij nog zo’n 70 stuks
jongvee. “De volgende stap is een melkrobot. Nu ben ik 6
uur per dag aan het melken, 7 dagen per week. Een robot
maakt me flexibeler. Dan kan ik eens een keer een
middagje vrij nemen ...”
Nu is dat inderdaad lastig, zegt zijn vrouw Sandra
Verbruggen-Koolen (30), die in 2008 bij Frank op de
boerderij kwam wonen en drie dagen per week op school
voor de klas staat. “Als wij een dagje weg willen, moeten
we dat ruim van tevoren regelen. Maar weet je,
dat maakt dat dagje uit wel extra bijzonder.
Daar genieten we dan ook allebei van. Net zoals
we sowieso heel intens van de kleine dingen in
het leven kunnen genieten. Een bruiloft of een
feestje ... daar kunnen we echt naar uitkijken.”
Sandra is niet van boerenafkomst. Haar vader
werkte bij Van de Beeten in Veghel en was in
die tijd een collega van Frank, die een tijdje bij
de loonwerker werkte. “Die Frank is een leuke
vent, had mijn vader eens tegen me gezegd.
Echt iets voor jou. Dat zal wel, dacht ik. Maar
toen ik hem bij Pinkster Par-T tegenkwam, wat
tegenwoordig 7thSunday heet, klikte het
inderdaad meteen.”
Heeft ze moeten wennen aan het boerenleven?
“Je moet sterk in je schoenen staan, want je
moet gewoon mee aanpakken, hoor. En dus sta
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je af en toe mee af te kalven of tot je knieën in de stront. Ja,
dat hoort er gewoon bij. Dat weet je. Maar dat aanpakken,
doet iedereen. Dat vind ik echt een charme van het
boerenbedrijf. Het is een familiebedrijf. Iedereen helpt mee
van Franks kant en mijn kant. Ik had nooit de wens om met
een boer te trouwen maar ben wel blij dat het zo gelopen is
...”
‘Ongelofelijk trots’
Agrarische ondernemers hebben jarenlang te weinig van
zich laten horen, zegt Frank. “De branche was heel
gesloten. Dat is jammer. Want daardoor hebben veel
mensen geen goed beeld meer van waar wij mee bezig zijn.
Gelukkig zijn we ons daar de afgelopen jaren bewust van
geworden. We zijn meer en meer onderdeel van de
samenleving aan het worden en trekken steeds vaker samen
op. Zo nemen wij bijvoorbeeld deel in een project van de
gemeente Veghel om braakliggend industrieterrein te
onderhouden. Als wij het land onderhouden, mogen wij het
gras ervan afhalen als grondstof voor de koeien. Een mooi
project waar iedereen beter van wordt, de gemeente, de
natuur en ook wij.”
Daarnaast stellen Frank en Sandra hun bedrijf maar wat
graag open voor bezoekers: “We houden hier open dagen
en ik geef er rondleidingen”, zegt Sandra. “Een paar weken
geleden kwam hier een meisje aangefietst. Ze wilde haar
spreekbeurt over de koe doen en vroeg of ze ons wat vragen
mocht stellen. Dat vind ik geweldig. Wij willen laten zien
wie we zijn en wat we doen. Omdat we daar ongelofelijk
trots op zijn ...”
‘Het is er beter op geworden’
Nog 6 koeienboeren zitten er in Veghel. In het dorp waar
bedrijven als CeHaVe en DMV Campina hun oorsprong
hebben. “Zes is inderdaad weinig. Maar weet je, de wereld
verandert iedere dag. De consument wil 24 uur per dag op
zijn wenken worden bediend. Retailers haken daar op in.
Als agrariërs zitten wij vooraan in de keten en hebben in die
schaalvergroting mee te gaan, of we dat willen of niet.
Persoonlijk denk ik echter dat het geen slechte
ontwikkeling is. Als ik zie hoe wij nu ondernemen en ik zet
dat af tegen hoe al die kleinere boeren hier vroeger werkten
... dan denk ik dat het er voor iedereen beter op is
geworden: de omgeving, de natuur, de consument en ook de
koe.”
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