Kerstboom verbranding
zaterdag 7 januari 2017
Plaats: Ponyterrein de Leinsehoefslag
Inleveren van de kerstbomen kan vanaf 16.00 uur tot 17.30 uur op ponyterrein de
Leinsehoefslag. Per ingeleverde kerstboom krijg je wederom een lotje, waarmee je
kans maakt op leuke prijzen! Prijsuitreiking is om 17.45 uur. Vanaf 17.30 uur staat
de warme chocolademelk klaar. Om 18.00 uur wordt de stapel kerstbomen in brand
gestoken door de brandweer. Dus jongens en meisjes, doe je best en verzamel
(maximaal 10) kerstbomen en breng deze naar het ponyterrein.
We hebben dit jaar voor iedereen die één of meerdere kerstbomen inlevert een
leuke attentie.
EVENEMENTENGROEP ZIJTAART

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zaterdag: 31 december 19.00 u. Oudejaarsviering m.m.v. “Vivace”
Wij gedenken: Alle overleden parochianen van onze geloofsgemeenschap H.Lambertus te
Zijtaart.
Zondag: 1 januari 9.30 u. Nieuwjaar Pater van Delden (Samenzang)
Wij gedenken: Harrie en Noud van Asseldonk; Overl.ouders Kanters-Brugmans; Alle
overleden leden in het afgelopen jaar van de Kath. Bond van Ouderen afd. Zijtaart.
Diakonieweekend
A.s. zaterdag en zondag 7 en 8 januari 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 weer gekozen om een inzameling van houdbare
producten voor de Voedselbank te organiseren. Daarom worden er op zaterdag 7 januari
door kinderen huis aan huis (in de kom van Zijtaart) producten opgehaald voor de
Voedselbank. Ook kan men deze inleveren bij Autocentrum van der Heijden. Op zondag 8
januari kunnen er achter in de kerk nog producten ingeleverd worden. We hopen samen een
mooie bijdrage te leveren voor dit goede doel.

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
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BELANGETJES
Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons
brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid
om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip.
Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel.
(0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.
Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u
verpakt inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het
voetbalseizoen op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.
Voor meer informatie: 06-22496798.
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Daarvoor zijn toch minstens 20 deelnemers nodig! Dat
willen we ook wel graag van te voren weten of er
voldoende jeugdigen zijn die willen deelnemen.. Je
kunt dat telefonisch doen naar Twan v.d.
Meerakker: 343920. of Ton Rietbergen 367627.
Mailen kan ook: zeszijtaart@gmail.com
of ton.rietbergen@hotmail.com
Inschrijven of bellen kan t/m 1 jan. 2017 24.00u.
Vergeet het niet! Toegang en deelname: helemaal
gratis dank zij onze vele sponsoren!
Tot woensdagmiddag 4 jan. vanaf 13.30 tot 16.30.
"Zes!" van EGZ Evenementen Groep Zijtaart.

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.

Spellenmiddag voor de jeugd van 6
tot 16 (of ouder)
"Zes!" gaat een spellenmiddag
organiseren op
woensdagmiddag 4 januari
2017! Dat doen we met plezier:
je kunt nieuwe spellen komen
spelen of je speelt je favoriete
spel met nieuwe uitdagers of - heel belangrijk - je leert
een spel spelen!

OPEN HUIS basisschool Edith Stein
op woensdag 25 januari 2017
Skipov basisschool Edith Stein nodigt u van harte uit!
Op woensdag 25 januari van 9.00 uur tot 12.00 uur
zetten we de deuren voor iedereen open. Op deze
ochtend zijn buurtbewoners, ooms, tantes, opa’s en
oma’s van harte welkom. Door de kinderen van groep
8 worden de bezoekers op een speelse manier
rondgeleid. Nieuwe ouders zijn uiteraard zeker ook
van harte welkom op deze woensdag.
Op 6 en 7 februari zijn de aanmelddagen voor de
nieuwe leerlingen.
De directeur en leerkrachten beantwoorden graag uw
vragen. Wij zijn trots op onze school en dat willen we
graag aan iedereen laten zien!
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Nieuwjaarsduik in Zijtaart!!!
Voor een gedurfd 2017,
durf te dromen,
durf te hopen,
durf te accepteren,
durf los te gaan in 2017
en pak je kans meteen op 1 januari,
klokslag 12.00 uur
voor de Nieuwjaarsduik op de
Pastoor Clercxstraat 26 te Zijtaart
Laat even weten of je er bij bent:
ingevanliempd@home.nl

28 dec. 2016 – 4 jan. 2017
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Buurtcompetitie Biljarten Zijtaart
De uitslagen van speelronden 8 en 9 zijn als volgt :
Maandag 12 december :
Grootveld/Corsica - Den Doornhoek
74 – 53
Rond de Kerk
- Het Begin v.d. Str.
51 – 62
Krijtenburg
- Rudebroeck
36 – 47
Rond de Bulte
- Leins./Hoolstr.
52 – 45
Jekschotstraat
- Het Einde v.d. Str.
52 – 47
Maandag 19 december :
Het Einde v.d. Str. - Rond de Kerk
Het Begin v.d. Str - Den Doornhoek
Rudebroeck
- Rond de Bulte
Leins./Hoolstr.
- Jekschotstraat
Krijtenburg
- Grootveld/Corsica

49 – 46
48 – 65
47 – 57
31 – 53
44 – 64

Tussenstand na 9 speelronden:
1 Grootveld/Corsica
524 punten
2 Den Doornhoek
473 punten
3 Rond de Bulte
468 punten
4 Het Einde v.d. Straat
458 punten
5 Het Begin v.d. Straat
450 punten
6 Rudebroeck
437 punten
7 Leins./Hoolstraat
431 punten
8 Krijtenburg
404 punten
9 Jekschotstraat
394 punten (8 gesp)
10 Rond de Kerk
358 punten (8 gesp)
Toon Cissen, wedstrijdleider
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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.
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Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie

KBO

Gelukkig Nieuwjaar

AGENDA
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag

2 januari 13.30 uur Kaarten
3 januari 09.30 uur Seniorenkoor
3 januari 12.00 uur Eetpunt
3 januari 13.00 uur Vrij biljarten
3 januari 14.00 uur Line dansen
4 januari 13.30 uur Keezen
5 januari 09.00 uur Wandelen
5 januari 12.00 uur Eetpunt
5 januari 13.00 uur Competitie biljarten
5 januari 13.30 uur Kaarten
6 januari 13.30 uur Bridgen

Kaarten:
Uitslagen van 22 december:
Jokeren:
Mien Ketelaars
Rikken:
1. Marjo Vissers
2. Toon Opsteen
Poedelprijs:
Tiny v.Zutphen
Loterij:
Bert Vissers

147 pnt.
87 pnt.
65 pnt.
- 110 pnt.

KBO Zijtaart Afdeling Bridge
Uitslag zitting vrijdag 23 december.
A.lijn:
1. Wim van Lieshout en Wim van Os
2. Ben van Steen en Tiny van Steen
3. Harrie Lucius en Nelleke Stolk
4. Cor Mollen en Marietje Mollen
5. Piet Thijssens en Riek Rijkers
B.lijn:
1. Toon Gevers en Tonnie Kivits
2. Chris van Helvoirt en Christien van Helvoirt
3. Adriaan v.d. Tillart en Bert van Helvoort
4. Henk v.d. Linden en Tonny Rijkers
5. Marie-Antoinette van Uden en
Frenny Schuurmans

SPORTAGENDA
VOW
De winterstop is nu ingegaan. Vanaf 15
januari worden er oefenwedstrijden
gepland en de competitie gaat verder
vanaf het weekend van 28/29 januari
2017.
Als wedstrijdsecretariaat wensen wij u
allen prettige feestdagen en een mooi,
sportief maar bovenal gezond 2017 toe.

Er is géén programma t/m
zaterdag 7 januari voor de jeugd.

56,67
56,25
54,58
52,50
51,25

70,14
64,58
55,56
53,47
49,31

Bond van Alleengaanden kring Uden
Deze nieuwjaarsreceptie is op zaterdag 14 januari 2017.
Wij willen jullie hiervoor van harte uitnodigen in

Partycentrum van Haandel aan Het Hertog
Janplein 20 in Erp.
11.00 uur ontvangst met
koffie/thee met iets lekkers
12.00 uur soep met
stokbrood en kruidenboter;
hoofdgerecht, met 2 soorten
vlees met champignonsaus, 3
soorten groenten, gebakken aardappelen, friet,
aardappelkroketjes, en een gratis consumptie; nagerecht, 2
soorten bavaroise en roomijs met warme kersen.
14.00 uur optreden van: Bagatelle met muziek en zang
Rond 17.00 uur willen we deze dag afsluiten.
De kosten van deze dag zijn € 30,00 p.p., te voldoen bij
binnenkomst van de zaal. Graag betalen met gepast geld.
Wilt u naar deze nieuwjaarsreceptie komen, dan graag
opgeven voor 6 januari 2017 bij een van de bestuursleden.
Wij kunnen dan op tijd doorgeven hoeveel personen aan het
diner zullen deelnemen.
De werkgroep/bestuur wenst u allen een gezond en
voorspoedig Nieuwjaar.
Namens de werkgroep/bestuur,
Harrie van de Meerakker, Julianastraat 31,
Heeswijk-Dinther tel.(0413) 29 16 89 voorzitter
Toon van Berlo, Wilhelminastraat 24a,
5427CE Boekel tel.(0492) 32 17 33 secr./penn.m.
Thea Donkers, Tolentijnstraat 6,
Boerdonk tel.(0492) 46 56 53 lid
Mieke van Gerwen, Wilhelminastraat 51,
5427 CC Boekel tel.(0492) 32 20 57 lid
Henk van de Ven, Past. Kampstraat 32,
5465 RR Zijtaart tel. (0413) 36 52 42 lid
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Mededelingen
Vriendelijk willen wij u vragen de contributie voor het jaar
2017 ad € 5,00 over te maken op rekeningnr. NL28 RABO
0120193221 A.M. van Berlo Bond van Alleengaanden
o.v.v. naam en adres. Een ander optie is om de € 5,00 in
een gesloten enveloppe met daarop naam en adres mee te
brengen naar onze nieuwjaarsreceptie.
Wie wil er mee naar de musical The Lion King op dinsdag
25 april 2017 of Soldaat van Oranje op woensdag 12 april
2017. Prijs per musical € 110,00 incl. busreis, diner,
entreekaart 1ste rang. Meer hierover op de
nieuwjaarsreceptie. En tevens gelegenheid om hiervoor aan
te melden.

Woensdag 18 januari 2017

Hoofdprijs € 250,En diverse andere leuke (geld)prijzen Herinneringsboom Zijtaart
Kantine open vanaf 19:00 uur

Aanvang 20:00 uur
Tijdens de pauze is er een loterij!
VOW Zijtaart
Sportpark de Vonders
De Bresser 27-29
5465 PW Zijtaart

Nieuwjaarsreceptie gemeente
Meierijstad
Het gemeentebestuur van Meierijstad nodigt alle inwoners,
ondernemers, verenigingen en instellingen uit voor de 1ste
gezamenlijke nieuwjaarsreceptie.
• Datum: dinsdag 3 januari 2017 van 19.00 – 21.30 uur
• Locatie: Noordkade, de Malerij, Verlengde Noordkade
10-12, 5462 EH te Veghel.
Om 20.00 uur houdt de waarnemend burgemeester
van Meierijstad een nieuwjaarstoespraak.
Graag proosten wij samen met u op een gezond en
voorspoedig 2017.

Vrijdag 23 december hebben de kinderen van basisschool
met elkaar nog vele "harten" met herinneringen in de boom
gehangen. De boom blijft nog staan tot en met donderdag
29 december, dan gaat hij om 19.00 uur weer weg. Wil je
de harten zelf ophalen, dan mag je dat op 29 december
doen. Daarna haal ik ze uit de boom en mag je ze ophalen
in de hal van mijn praktijk, Keslaerstraat 49, Zijtaart. De
harten die op maandag 9 januari nog niet opgehaald zijn,
breng ik naar de school. De kinderen hebben aangegeven,
heel graag hun bijzondere herinnering weer terug te willen.
Dank je wel voor de mooie, ontroerende en stille momenten
die de boom gegeven heeft en nog geeft, in deze dagen
rondom kerst

Afvalkalender 2017
De afvalkalender voor 2017 is te vinden op
www.recyclemanager.nl. U kunt daar uw
gegevens invoeren en de kalender van uw wijk
downloaden. Vervolgens kunt u dan thuis de
inzameldata in uw agenda schrijven, opslaan op de
computer of afdrukken.
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www.vuurwerk-veghel.nl

3 halen, 2 betalen
Op 29, 30 en 31 december
• Een divers aanbod van actieproducten
• Producten van o.a. WECO, ZENA en
VUURWERKTOTAAL
• Alle actieproducten zijn naar wens te combineren
• Het artikel met de laagste prijs ontvangt u gratis
• Alleen tijdens onze verkoopdagen te bestellen in de
winkel
• Deze actie is geldig zolang de voorraad strekt

Speciale aanbiedingen
Duits vuurwerk, voor Duitse prijzen
Duits vuurwerk, Duitse Kwaliteit en Duitse prijzen
Alleen tijdens onze verkoopdagen op 29, 30 en 31 december
Enkel te bestellen in onze winkel
Deze actie is geldig zolang de voorraad strekt

