KERSTWENS
Kerstmis is een heel ‘ruim’ feest en het heeft veel betekenissen. De oudste
betekenis is de ommekeer van donker naar licht, de zonnewende. Vanaf 25
december neemt de kracht van de zon weer toe. Je verlangen naar licht en
warmte krijgt een begin van vervulling. Dat wil je vieren met tekens van de
lente: veel licht, warmte, groene takken en bomen, bloemen, de vruchten van
de aarde. Je zoekt ook iets ‘diepers’, meer dingen van het hart. Vrede op
aarde, vooral dichtbij, vrede in huis, in familie, in je dorp. Voor velen horen
bij dit feest ook cadeaus, iets tastbaars om je dankbaarheid, je genegenheid en
je liefde te laten voelen. De groene boom is het symbool van de overgang van
de dode natuur naar de lente. Het kan gebeuren dat je met Kerstmis ook aan
de schaduwzijde van dat lichtfeest denkt. Het zijn voor sommige mensen,
voor veel volkeren en landen nog steeds donkere dagen. Er is op Kerstmis
ook eenzaamheid, grote onzekerheid over de toekomst, er zijn die dag ook
daklozen, slachtoffers van oorlog en ander geweld. Het is goed daar aan te
denken, maar laat Kerstmis daar niet in opgaan.
Kerstmis heeft nog een andere betekenis. Een gelovige betekenis. Die verre,
vreemde en onbekende God is niet meer vanzelfsprekend. Hij laat zich
kennen, God laat zich zien in een mens, Jezus van Nazareth en als ik Hem de
kans geef, ook in mij en in jou. In mensen kun je Hem ontmoeten, in al het
geschapene kun je Hem zien.
Dat mag je geloven, proberen te geloven. Dat móet niet, dat hoef je niet te
geloven.
Ik begrijp er eigenlijk niets van, van hoe ze het in de kerk en in allerlei
kerstverhalen vertellen. Dat God zich laat zien in de mens Jezus van
Nazareth. Hoe moet je je dat voorstellen? En dat die Jezus ons leert dat God
in alles en in allen aanwezig is. Ik begrijp heel goed dat het niet
vanzelfsprekend is dat je dat gelooft. Vaak kom ik zelf ook niet veel verder
dan zeggen: ik hoop dat het waar is. Ik hoop en verlang dat
mijn leven niet iets toevalligs is en dat ik ben overgeleverd
aan wat de natuur en andere mensen van mij willen en met
mij doen. Ik hoop en verlang dat er een antwoord is op
ons verlangen naar vrede, naar geborgenheid, een antwoord
op ons verdriet. ‘Het waarachtig licht dat alle mensen
verlicht, dat Licht kwam in de wereld’, schrijft Johannes.
God komt naar ons toe, als licht, als hoop, als toekomst,
als geborgenheid, als troost. Met dat Licht werd Jezus van
Nazareth geborenen, dat Licht straalde hij uit in zijn leven.
Die geboorte herdenken wij met een dankfeest aan God.
Ik wens allen in Zijtaart van harte een gezegend kerstfeest.
Pater Ben van Delden ss.cc.
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Tussen Kerst en Nieuw gehele week geopend 27 t/m 31 dec.
van 11:00 tot 17:00
www.bouwevloerenraamdecor.nl

Oudestraat 6 • 5469 GG KELDONK

0413 - 213402
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Jeugdteam MO-11 in het nieuw!
Afgelopen weekend zijn nieuwe shirts
overhandigd aan het MO-11 team van VOW.
De sponsoring van VOW MO-11 is voor de
komende jaren aangegaan door het Zijtaartse
Bouwbedrijf Verbruggen. Deze Zijtaartse
ondernemer heeft met het bestuur van VOW
een overeenkomst gesloten voor de komende
drie jaar. Bouwbedrijf Verbruggen heeft met
deze sponsoring willen aangeven dat men
VOW een warm hart toedraagt en dat het
verenigingsleven in het dorp Zijtaart hen wat
waard is. Bouwbedrijf Verbruggen is al jaren
bordsponsor bij VOW en dus geen
onbekende en gelukkig voor VOW heeft
deze nu de stap gezet ook shirtsponsor te
worden. De speelsters van het MO-11 team
en de begeleiding gaven aan blij te zijn met
deze mooie geste. Na een dankwoord aan
Bouwbedrijf Verbruggen, uiteraard vergezeld
van bloemen, is het eerste shirt officieel
overhandigd. Het bestuur en de speelsters
van VOW willen hierbij Bouwbedrijf
Verbruggen nogmaals bedanken voor dit
spontane initiatief. Het is en blijft een goed,
maar ook noodzakelijk gebruik binnen de
voetbalsport dat teams gesponsord worden en
gelukkig kennen we ook bij VOW zulke
sponsors.
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onze beschikking gekregen. Met de 500 euro van Skipov
zijn wij natuurlijk erg gelukkig. We hebben bijvoorbeeld
Skipov basisonderwijs doneert 500
ongeveer 6 jaar gespaard voordat we de koelbus aan hebben
euro aan Voedselbank Veghel e.o.
geschaft. Ook moeten we binnenkort dichte rolbakken
kopen in verband met de ingevroren producten. De donaties
In plaats van kerstkaarten te verzenden, wordt er jaarlijks
worden zeker goed besteed,” aldus voorzitter Janssen.
een bedrag gedoneerd aan een goed doel. Was vorig jaar
stichting Marijn de gelukkige, dit jaar werd ‘t de Veghelse De Voedselbank Veghel is gehuisvest in gemeenschapshuis
Voedselbank. Jan Janssen, voorzitter van de Veghelse
Den Blok aan het Nicodemuspad in Veghel, op
afdeling van de vereniging Voedselbank Nederland, doet
http://voedselbankveghel.nl/ vind je meer informatie.
graag uit de doeken hoe zijn organisatie in elkaar steekt en
wat er allemaal bij komt kijken. De Voedselbank Veghel
verzorgt wekelijks een heel mooi, uitgebreid pakket voor
AFVALKALENDER 2017 EN AFVALINZAMELING
ongeveer 75 gezinnen en alleenstaanden. Samen met 25
De afvalkalender voor 2017 is te vinden op
vrijwilligers, is Jan druk in de weer om dit elke keer weer
www.recyclemanager.nl/afvalkalender. U kunt daar uw
voor elkaar te krijgen.
postcode en huisnummer invullen en de kalender van uw
Voor wie?
wijk downloaden of uitprinten.
“Er wordt gezegd, dat gemiddeld 1 op de 8 kinderen in
Informatie over inzameling van grof huishoudelijk afval
armoede leeft, of deze cijfers ook voor Veghel kloppen,
kunt u vinden op de website. Uw dorps- of wijkraad
vind ik moeilijk aan te geven. We gaan ervan uit dat, wie
verzorgt de inzameling van het oud papier. Informatie
bij ons aanklopt, het ook echt nodig heeft. Wij zien het
hierover ontvangt u via hen. Informatie over inzameling
pakket van deze voedselbank als een tijdelijke noodhulp.
van het oud papier in het centrum van Veghel staat op de
Het is de bedoeling dat mensen na verloop van tijd de draad website.
zelf weer oppakken. Voor ons is Optimisd daarin leidend.
Zij doen de intake, screening en begeleiding. We krijgen
Gratis app voor afval
soms rechtstreekse telefoontjes van mensen, maar wij
Lijkt het u handig om een herinnering te ontvangen als de
verwijzen altijd door naar Optimisd.”
bak of zak naar buiten moet, download dan de app
Waar komen de spullen vandaan?
Recyclemanager . U kunt dan zelf per kalender item een
“Bij de distributiecentra van Sligro en de Jumbo halen we
herinnering instellen. De app is gratis te downloaden voor
wekelijks verse spullen, die brengen wij direct naar onze
iPhone, iPad en Android toestellen.
koelcel. Dit zijn producten die nog echt goed zijn, maar die Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan een nieuw
door het logistieke proces pas op maandag in de winkels
afvalbeleid. Als dat door de nieuwe raad is vastgesteld,
kunnen liggen, dat is dan te kort dag voor de verkoop.
gaan er dingen veranderen. Want uiteindelijk moet de
Daarnaast halen we bij de diverse supermarkten op
afvalinzameling in de gemeente Meierijstad op dezelfde
woensdag grote hoeveelheden droge producten op en doen manier gebeuren, met dezelfde tarieven. Voorlopig blijft de
we tevens de broodronde. Op donderdagmiddag is de
afvalinzameling ongewijzigd. Dat betekent dat er in 2017
uitgiftedag. Van tevoren hebben wij alles in orde gemaakt: voor Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel afzonderlijke
zuivel, kaas, vlees, ingevroren etenswaren, groenten/fruit en afvalkalenders zijn.
droge producten. In een paar uur is alles opgehaald”.
De organisatie
Als er iets gaat veranderen, dan hoort u dat van ons.
“December is altijd een drukke tijd voor ons. Zo hebben we Tot die tijd:
onlangs nog 7 rolcontainers met speelgoed verdeeld en
• blijven de inzameldagen hetzelfde
maar liefst 90 pallets met thee ontvangen. Dit zijn zo’n
• veranderen de inzamelaars niet
grote hoeveelheden, die distribueren we verder naar de
• blijft u hetzelfde betalen en op dezelfde manier (kleine
andere regio’s. Dus naast een aantal vaste dingen, hebben
wijzigingen zijn wel mogelijk).
we ook veel ad hoc aanbod. We zijn een dynamisch
• kunt u afval blijven scheiden zoals u gewend bent
bedrijfje. Het is belangrijk om met alle partijen en
• blijft u naar dezelfde milieustraat gaan, met dezelfde
contacten een goede relatie te onderhouden. Daarnaast
tarieven en openingstijden
hebben we ook met veel randzaken te maken. De Voedsel
• blijven de glasbakken en textielbakken staan
en Waren Autoriteit stelt een aantal eisen. Bijvoorbeeld,
producten moeten van de grond staan, liefst op rollertjes.
Voor houdbare producten zoals groente en fruit, vlees en
vis zijn er andere eisen, daarvoor hebben we een koel- en
vriescel. Voedselveiligheid is belangrijk, op dat gebied
volgen we op gezette tijden cursussen, deze worden
verzorgd door Voedselbank Nederland. Onlangs hebben we
inspectie gehad in het kader van voedselveiligheid. We
hebben de maximale score behaald en hiermee ons
certificaat wederom veiliggesteld”.
Financiële donaties
“We hebben echt wel gemerkt dat ten tijde van de
economische crisis, de geldbedragen duidelijk minder
werden. Toch mogen wij niet klagen. Van de
gemeente krijgen we subsidie en hebben we deze ruimte tot
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Nieuwjaarsbrunch V.O.W.

Zondag 8 januari 2017
Tijd: 12.00 uur
Kosten tm 12 jaar € 4,- p.p.
Vanaf 13 jaar € 12,50 p.p.
Opgave uiterlijk 23 december 2016
Kantine V.O.W.:
Toine Adriaans, Keslaerstraat 31
John de Wit via email john.dewit@live.nl
Maria Cissen via email mariacissen@kpnplanet.nl
Bij opgave meteen contant betalen of overmaken op
banknummer NL62RABO0160804957 tnv V.O.W.
o.v.v. Brunch voor- en achternaam

Uw opgave is definitief als de betaling is voldaan voor
24 december 2016 en u een brunchkaart heeft ontvangen.

NIET VOORAF BETAALD = GEEN DEELNAME
(oude brunchkaarten zijn niet meer geldig)

Aansluitend houdt V.O.W. na de brunch (ca 13.30 uur) een
nieuwjaarsreceptie waar iedereen van harte welkom is
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(Gebroken hartje) en Paeonia (pioenroos). Zodra de
grondtemperatuur weer boven de 8°C komt en de daglengte
weer boven de 9 uur toeneemt, komen ze boven de grond.
Dus in maart/april zie je ze weer opduiken.
Er zijn natuurlijk ook 'diehards' tussen de vaste planten. De
kerstroos (Helleboris) trekt zich niet veel aan van kou en
donkere dagen. Deze kerstroos geeft zelfs bloemen in
december tot en met februari. Is wel afhankelijk van de
verschillende variëteiten (broertjes en zusjes in de
plantenwereld). Er zijn de laatste jaren veel nieuwe rassen
bijgekomen. In de tuincentra kun je ze nog steeds vinden.
Wist je dat er tussen de vaste planten ook zonnehaters
zitten? Die houden geen winterslaap, maar een zomerslaap.
Deze papaver (klaproos) ontdoet zich in juni na de bloei
van zijn blad en komt in september weer met nieuwe
bladeren. Hij wacht wel tot mei in het volgende jaar om zijn
overbekende bloemen tentoon te spreiden.
Geniet van de mooie kleuren
ZLTO Afdeling Veghel
Er zijn nogal wat mensen die deze periode van half
Boerengeluk
november tot eind februari ook wel een winterslaap zouden
Zzzzzzzzzzzzzzzzz
willen houden. Ze houden niet van lagere temperaturen en
Zo klinkt iemand die rustig slaapt met daartussen wat
weinig zon. Ik moet er niet aan denken als je dan een
pauzes.
snurker naast je hebt liggen. Dan worden 4 maanden pas
Op ons vaste planten veld zou je dit ook verwachten. De
echt lang.
planten zijn zich aan het voorbereiden op hun winterslaap.
Dus kies je momenten, ga naar buiten als het weer het
Door lagere temperaturen en afnemend daglicht weten de
toelaat en geniet van de mooie kleuren en aparte vormen
planten dat het jaargetijde verandert.
van planten en bomen in je tuin. Als je goed kijkt, zie je het
Hoe anders is het nu bij ons op de kwekerij. Doordat de
ook en het geeft een rustgevend gevoel.
planten nu in de ruststand gaan, kunnen wij ze verwerken
zonder dat ze daar
groeistoringen
van ondervinden.
Wij kunnen de
planten nu rooien,
sorteren en
verpakken om af
te
leveren. Bij ons
zijn de maanden
november tot en
met maart de oogstmaanden. Extra handjes inhuren, wat
meer uren maken dan de normale 40 uur om alles op tijd
voor de klanten klaar te krijgen, hoort er nu bij.
Verkleuren
Op ons land verandert de ene na het andere soort van
bladkleur. In de zomer zijn ze nog mooi frisgroen met
diverse vormen van bladeren. Nu worden de geraniums aan
de randen wat roder en daarna verkleurt het gehele blad
naar bruinrood. Heel gewoon, zou je zeggen, maar toch
fascinerend. Een plant heeft geen kapper nodig om er
ineens heel anders uit te zien en dat ook nog elk jaar. Er
zijn Molinia’s (pijpenstrootje grassen) die van groen naar
geel verkleuren en een schitterend contrast in de tuin geven.
Vaste planten die winterhard zijn, zetten een deel van hun
suikers om in zetmeel waardoor ze lagere temperaturen tot
wel -20°C kunnen doorstaan. Bedekking door een laagje
sneeuw helpt hen daarbij wel. De sneeuw is wat dat betreft
een geweldige isolatie.
Er zijn ook nogal wat vaste planten die een uitstekend
onderduikadres hebben. Ze stoten hun bovengrondse delen
af en leggen net onder de grond weer nieuwe ogen aan.
Voorbeelden hiervan zijn Astilbe (pluimspirea), Dicentra
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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
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Ook voor al uw drukwerk in 2017.
Tevens nog steeds te koop:
prima kopieerpapier voor alle soorten printers
per pak € 5,00, per doos (=5 pakken ) € 22,50.

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 26 nr. 13

21 dec. 2016 – 28 dec. 2016

KERSTSPEL 2016
Het is weer zover de kerst komt eraan! Wij willen
jullie graag meenemen in het kerstverhaal. We zingen,
spreken en gebaren het verhaal om het voor jullie zo
leuk mogelijk te maken! We hopen jullie allemaal te
zien.
Groetjes De kinderen van Groep 4

ZATERDAG 24 December om 15.30 in de
aula van de basisschool!
Hierbij een overzicht van alle AED’s in
Zijtaart en omgeving:
1.
2.
3.
4.

Kom achter je computer vandaan en
bouw je eigen Minecraft-wereld!
Kerstvakantieworkshop, nog enkele plaatsen vrij.
In de kerstvakantie met vrienden en vriendinnen Minecraftwerelden in het echt bouwen? Dat kan, want Phoenix
Cultuur organiseert op dinsdag 27 en woensdag 28
december een vakantieworkshop voor kinderen van 6 t/m
14 jaar: De Kartonfabriek. Met mega grote stukken karton,
verf, papier, touw en andere materialen worden er op CHV
Noordkade in Veghel huizen, grotten en zelfs hele bergen
gebouwd.
Een computerspel nabouwen in het echt!
Minecraft is een ontzettend populair computerspel. In deze
digitale wereld worden met kubussen huizen, woestijnen,
grotten en bergen gebouwd. In de ‘Kartonfabriek’ wordt
Minecraft-wereld in het écht gebouwd. De kinderen gaan
met allerlei materialen aan de slag. Onder begeleiding van
kunstenaars verandert het binnenplein tussen de oude
fabrieken op de CHV Noordkade in twee dagen in een
totaal andere wereld.
De Kartonfabriek vindt plaats op dinsdag 27 en woensdag
28 december 2016 van 10.00 – 16.00 uur op CHV
Noordkade in Veghel. Deelname voor kinderen van 6 t/m
14 jaar kost € 55,00 per kind voor twee dagen, inclusief
drinken en wat lekkers (neem zelf boterhammen mee voor
de lunch). Voor meer informatie en aanmelden kijk op:
www.phoenixcultuur.nl. Voor vragen en/of aanmeldingen
kun je ook terecht via info@phoenixcultuur.nl of (0413) 78
20 10.

Pin apparaat Rabobank, Dorpshuis Zijtaart
VOW-Zijtaart (bij kleedlokalen),
Sportpark De Vonders
Zondveldstraat 10A, woning Hans en Brenda van
Lankvelt
5. Biezendijk 33, voormalige woning Harrie en Annie
van Asseldonk
6. Doornhoek 3740, Gemeentewerf (bij ambulance post)
7. Hool 48, Gerard en Ineke van Rijbroek (Keldonk)
Wij adviseren u om eens te kijken waar de AED’s hangen,
zodat u in een noodsituatie deze apparaten blindelings kunt
vinden.
Graag willen wij u in de gelegenheid stellen om een
cursusavond te volgen, waarin u leert hoe een AED
apparaat werkt en hoe u moet reanimeren.
Indien u interesse heeft in het volgen van een dergelijke
cursus, kunt u ‘s avonds contact opnemen met Peter Jonkers
(06-10984490) of Gerard Hooijmans (06-23030880).

ZIJTAARTSE
JEUGDNATUURVERENIGING

Kerststukjes maken
Op Donderdag 22 december
kunnen er weer kerststukjes gemaakt
worden bij Maarten Kanters. We
willen ook speciaal de ouders van onze
leden van de Jeugdnatuurvereniging uitnodigen om mee te
helpen bij het maken van de kerststukjes.
Voor bakjes, klei, kaarsen en groen wordt gezorgd maar
heb je zelf nog leuke kerstspullen die je in je stukje wilt
verwerken, mag je die natuurlijk ook meebrengen.
Ook deze keer komen we weer bij Familie Kanters,
Pastoor Clercxstraat 18 bij elkaar, niet bij Het
Klooster. Om 18.00 uur gaan we beginnen en rond 19.00
uur zijn we klaar en kan je kerststukje meenemen.
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