Potgrondactie voor de jeugdoptocht
Afgelopen jaar hebben we met de potgrondactie een mooi bedrag opgehaald door het
verkopen van potgrond. U kreeg de kwaliteitspotgrond aan huis geleverd voor een keurige
prijs, de jeugd van Zijtaart een mooi bedrag om te besteden aan hun creatie voor de optocht
van 2017.
Het aantal inschrijvingen in de optocht van de Reigers was vanuit de jeugd afgelopen jaar
beperkt tot 6; bij de jongeren waren dat er 3. Wij hopen dat we deze inschrijvingen
komende optocht allemaal weer terug zien, omdat we de optocht met zijn allen zo mooi
maken zoals hij is en dat willen we graag zo houden!
Door de mooie opbrengst kunnen we alle jeugd- en jongereninschrijvingen een mooie
bijdrage geven voor de komende editie van de optocht. Deze bijdrage komt er niet in geld,
maar wel in een bedrag dat gebruikt mag worden voor materiaal voor de creatie. De
contactpersonen van de groep kunnen contact opnemen met Gerard Hooijmans
(gradje99@hotmail.com) en aangeven wat ze graag willen hebben voor de creatie van
komend jaar. Dat wordt dan in overleg geregeld !
De volgende bedragen zijn beschikbaar:
Mats en Wout € 20,00
De Loltrappers € 20,00
Bende van Seitert € 25,00
De kletskonten € 25,00
De DJ's € 25,00
Groep 8 kwis nix € 100,00
De blije Bamischijven € 50,00 Witte Wa!!! € 50,00
Goei Geknoei € 100,00
Wij hopen alle inschrijvingen komend jaar terug te zien in de optocht van Reigerland en
danken iedereen uit Zijtaart voor het kopen van de potgrond. We hopen komend jaar (eerste
weekend van maart 2017) wederom op jullie steun bij onze actie!
Kneup

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 8 januari 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Overl.ouders de Wit-van Rijzingen en Janus Rooijakkers; Jan Timmers;
Overl.ouders Munsters-de Visser, Harrie en Lenie Maas-Munsters, Mien Munsters-van de
Ven en Mariet Laurijssen; Jaargetijde Martien van Zutphen; Overl.ouders Rooijakkers-van
Lankvelt en overl.familieleden
Diakonieweekend
Zaterdag en zondag 7/8 januari a.s. 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 zullen er op zaterdag 7 januari door kinderen huis aan huis (in de kom van Zijtaart)
producten voor de voedselbank opgehaald worden. Ook kan men deze inleveren bij
Autocentrum van der Heijden. 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
Zijtaart:
Kerkberichten
Zorg en Welzijn Zijtaart
Dorpshuis Zijtaart
Basisschool "Edith Stein"

36.58.61
35.22.94
36.66.79
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.
Kerstversiering gezocht:
Heeft u kerstversiering, ballen, etc. wat u niet meer
gebruikt? Mij maakt u er blij mee, voor mijn creatieve
hobby. Groet, Linda vd Linden, Pater Vervoortstraat
26, tel. (0413) 35 34 91.

Hartelijk dank
aan allen, die hebben meegewerkt aan
het onvergetelijke afscheid van

Tiny van der Linden
Fantastisch, de geweldige steun,
de kracht die het ons gegeven heeft,
door de vele lieve woorden,
kaarten of het bijwonen van de
afscheidsdiensten.
Namens KIKA bedankt voor de
vele donaties, wat het bedrag van
€1.398,24 heeft opgebracht.
Diny, Dirck, Lieseth, Jochem, Linda
en de kleinkinderen.

In 2017 starten we met een dartavond op vrijdag 6 januari
in Zaal Kleijngeld in samenwerking met Dartclub Zijtaart
op exact dezelfde plek waar een avond later het Zijtaarts
Kampioenschap plaatsvindt. Bij een dergelijk podium horen
natuurlijk ook bekers voor de beste jeugdige darters. We
beginnen om 20.00 uur. Graag zien we uw zoon/dochter
tegemoet!
Vriendelijke groet namens Bytz, een werkgroep van de
Evenementen Groep Zijtaart

Schuurtje gezocht!
Ik heb een vraag aan jullie. Weten jullie misschien
waar ik ergens (goedkoop) een schuurtje kan huren
van ongeveer 50m2.
Het liefste in de buurt van Zijtaart of Veghel.
Ik heb wel een paar eisen.
* Ik moet er kunnen lassen en slijpen.
Dus er moet stroom en licht aanwezig zijn.
Krachtstroom zou ook erg fijn zijn.
* Het moet op slot kunnen.
Als jullie iets weten zou ik het graag van jullie horen.
Dit kan via mijn mobiele nummer (06) 506 105 70 of
via ons “thuisnummer” (0413) 35 32 93
Alvast hartelijk bedankt.
Groetjes Teun van Hoof, Keslaerstraat 63 te Zijtaart.
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Allereerst voor alle inwoners van ons dorp:
een goed verloop van 2017 toegewenst waarin we samen
weer iets kunnen betekenen voor het behouden van de
goede leefbaarheid in Zijtaart!
In onze vergadering van 15 december jl. was
Ed Rademakers voor het laatst aanwezig als lid van de
dorpsraad. Na ruim 5 jaren heeft Ed besloten niet verder te
gaan met zijn bezigheden voor de dorpsraad en om nu ook
niet meer langer te wachten op het invullen van zijn plek
door een jongere dorpsgenoot (dat tot nu toe helaas nog niet
is gelukt). Ed hield zich bij voorkeur graag bezig met de
zakelijke en technische kant van een ontwikkelingstraject,
waarvoor wij hem hartelijk bedanken.
Op maandag 19 december hebben we samen met enkele
leden van de werkgroep “Geen omleiding N279” een
gesprek gevoerd met de 3 Zijtaartse raadsleden van
gemeenteraad Meierijstad.
We hebben vooral gesproken over het belangrijkste
onderwerp in 2017: het voorkomen van een omleiding van
de N279 kort langs ons dorp. Uit dit onderhoud is gebleken,
dat we met 3 geledingen (dorpsraad-werkgroep-raadsleden)
duidelijk op één lijn staan: de ombuiging is voor Zijtaart
onacceptabel en daarom gaan we ieder op eigen niveau alle
aandacht richten op het alternatief: aanpassen van het
bestaande tracé N279 naast het kanaal recht door Veghel.
Dit alternatief is door het indienen van onze zienswijze
zowel bij de provincie als bij de gemeente bekend. In het
partijprogramma van zowel Team Meierijstad als Lijst
Blanco wordt hiernaar verwezen.
Vorige week is de tweede nieuwsbrief N279 Veghel-Asten
binnengekomen. Hieronder leest u de belangrijkste
onderdelen daarvan:
In een grafiek is te zien hoeveel procent van de 458
zienswijzen in welke gemeente werd ingediend.
Voor Veghel was dit als volgt:
-32 % van alle ingediende zienswijzen kwamen uit Veghel
(ruimschoots het meest)
-196 handtekeningen (zeer ruime meerderheid; daarnaast
kwamen alleen uit Helmond nog 23
handtekeningen).
Onderwerpen
Er werden zienswijzen ingediend over een groot aantal
verschillende onderwerpen. De belangrijkste thema’s
waren:
• Voorkeur voor optimalisatie van het bestaande tracé.
• Verzoek tot aanpassing van de MER-methodiek.
• Onderzoek 2x2 als volwaardig alternatief.
Hoe nu verder?
De zienswijzen worden allemaal beoordeeld en voorgelegd
aan de StuurgroepN279. Die brengt advies uit aan
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. GS
nemen naar verwachting in januari 2017 een besluit over de
zienswijzen.

Iedere vrijdag vanaf 17.00 uur

Gezinsfrietdag
Gezinszak friet (2 Volwassen+2Kinderen)
4 snacks keuze uit frikadel of kroket

Voor € 10,00
Deze actie valt buiten onze normale stempelkaartactie

Natuurlijk bij Kleijngeld
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
Infobijeenkomsten met directe belanghebbenden en
aanwonenden verlopen goed
In november en december vonden verschillende
infobijeenkomsten plaats. Hierbij gingen provincie,
gemeenten en direct belanghebbenden in gesprek over
de oplossingen voor kruispunten. Zo kunnen we bepalen
welke varianten mee moeten worden genomen in de
MER.
Om de juiste keuzes voor de kruispuntoplossingen te
kunnen maken, willen we ook de mening van
belanghebbenden horen. Afgelopen maand werden daarom
infobijeenkomsten gehouden in Asten, Laarbeek, GemertBakel en Deurne.
Aan de bijeenkomsten namen vertegenwoordigers van
provincie en gemeenten en direct aanwonenden deel.
Omgevingsmanager Nienke Spiegelenberg: “De sessies
verliepen constructief en de aanwezigen zaten vol ideeën.
Natuurlijk waren er ook kritische reacties, maar mensen
denken mee en kijken verder dan hun eigen achtertuin. We
nemen de aandachtspunten nu mee op weg naar het bepalen
van het voorkeursalternatief.” In januari en februari vinden
nog informatieavonden plaats in Veghel en Helmond.

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 26 nr. 15

Voor al uw friet en snacks!

Weekend snack :
Gehaktstaaf €1,60 p.st.
De Patatterij wenst U een smaakvol

2017!

2 jan. 2017 – 11 jan. 2017

pagina 4

Vier focusgroepen
De provincie en de gemeente Veghel stelden vier
focusgroepen van zes tot acht mensen samen, bestaande uit
vertegenwoordigers van:
• Bedrijven
• Werknemers
• Bewoners bestaand tracé (hierbij zijn inwoners uit EerdeZijtaart-Veghel-Zuid en Keldonk aanwezig geweest)
• Bewoners omleiding (ook hierbij waren enkele inwoners
van Zijtaart aanwezig).
Oplossingsrichtingen zoeken
De afgelopen weken gingen de deelnemers aan de
focusgroepen in gesprek met Van Berlo tijdens intensieve
sessies. De gesprekken verliepen heel open. Van Berlo gaat
nu aan de slag met de uitwerking ervan. In Veghel zijn ook
nog zes diepte-interviews gehouden met andere
geselecteerde belanghebbenden.
Onze voorzitter is op 22 december hiervoor uitgenodigd in
een gesprek van ongeveer 5 kwartieren. Daarin heeft hij
met name de algemene zorg vanuit ons dorps toegelicht, het
standpunt van dorpsraad en werkgroep en ons ingediende
alternatief middels de zienswijze concreet aan de orde
gesteld.

Planning: wat zijn de belangrijkste mijlpalen?
De komende maanden wachten verschillende
Ook telefonische bestelling mogelijk.
belangrijke mijlpalen rond de N279 Veghel-Asten. In dit
Pastoor Clercxstraat 53-55
overzicht vindt u de belangrijkste stappen die gezet
Tel.: 363638
worden.
• December 2016: Opstellen van Reactienota NRD, waarin
de zienswijzen op de NRD (Notitie Reikwijdte en
Patatterij open:
Detailniveau) worden verwerkt.
Ma- Di- Do: 19:00uur - 21:00 uur
• December 2016/februari 2017: Infobijeenkomsten en
Vrij – Zat: 17:00 uur - 21:00 uur
algemene sessies met belanghebbenden.
Zo: 12:00 uur - 21:00 uur
• Januari 2017: Vaststellen van NRD.
• Begin februari: Informatiebijeenkomsten in Veghel en
Helmond
Inzichten en drijfveren rond de N279 ophalen
• Januari-zomer 2017: Uitwerken ontwerpen, effecten
Tijdens de infobijeenkomsten praten de provincie
bepalen, opstellen MER en vaststellen van
Noord-Brabant en de gemeenten over de technische
Voorkeursalternatief (VKA).
oplossingen voor de N279 Veghel-Asten. Daarnaast
• Na zomer 2017: Opstellen Provinciaal
loopt nog een tweede traject in de omgeving, waarbij we Inpassingsplan(nen) (PIP) en/of bestemmingsplannen
samen met belanghebbenden breder kijken dan de weg • Vanaf 2020: Start realisatiefase.
alleen. In Veghel gingen begin december de eerste
De hele nieuwsbrief is terug te vinden op de site van de
sessies van start.
provincie.
In het bestuursakkoord is opgenomen dat we smart
Binnenkort gaan we samen met de werkgroep de actuele
mobility-maatregelen gaan toepassen op de N279 Veghelinformatie (o.a. de MER) doornemen; we zullen spoedig
Asten. Daarnaast ontwikkelen we de plannen samen met de daarna verslag doen in Zijtaarts Belang en op de beide
inwoners, het zogenoemde social design. We willen graag
websites.
van belanghebbenden horen wat er leeft op en rond de
N279 Veghel-Asten. Wat voor gevoel hebben
Tot zover deze mededelingen; zie ook onze website
belanghebbenden, hoe gebruiken ze de weg, wat zijn hun
www.dorpsraadzijtaart.nl
algemene ideeën en behoeften? In samenwerking met
ontwerpbureau Van Berlo halen de provincie en de
Dorpsraad Zijtaart
gemeente Veghel inzichten en drijfveren van
belanghebbenden op, via zogenaamd empathisch
onderzoek. Dit zijn geen ontwerpsessies, maar persoonlijke
gesprekken. Zo willen we belanghebbenden in een vroeg
stadium betrekken bij de plannen en inzicht krijgen in hun
wensen.
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“Zorg voor ons dorp”
Het is nu ruim een half jaar geleden dat de werkgroep
“Zorg voor het dorp” voor het eerst bij elkaar kwam met de
vraag een netwerk op te zetten voor ondersteuning op het
gebied van zorg en welzijn. Door de ontwikkelingen vanuit
de overheid heeft de zorgverlening een grote verandering
ondergaan. Iedere gemeente in Nederland is geconfronteerd
met heel veel eigen verantwoordelijkheid en een kleiner
budget, waardoor veel meer geleund wordt op vrijwillige
inzet uit de eigen leefomgeving van degene die
hulpbehoevend is. In de eerste maanden hebben we ons
georiënteerd door met andere dorpen en organisaties in
gesprek te gaan. We zijn in gesprek geweest met Keldonk,
Eerde, Erp, Nijnsel, Odiliapeel en verschillende
verenigingen in Zijtaart. We constateerde daaruit dat in
Zijtaart al heel veel is geregeld en er een stevig goed sociaal
netwerk is opgebouwd. Er blijkt wel behoefte te zijn aan
een centraal punt waar gevraagd kan worden om een goed
advies.
Belangrijke doelen van de werkgroep:
1. Verbinden van mensen
2. verbetering van leefgenot voor jong en oud
3. bewustwording van eigen bijdrage voor de
gemeenschap.
Zaken waar in we ons nu verdiepen zijn:
Informatie over de WMO-vraagstukken
Taxivervoer voor mensen die afhankelijk zijn van
vervoer door iemand anders
Ouderen advies zowel in zorg als financieel
Uitwerken en beschrijven van een sociale kaart
waarin alle organisaties en instanties zijn
opgenomen met hun mogelijkheden. Deze hopen
we in het voorjaar te kunnen presenteren.
Wat is er geregeld:
Vanaf januari 2017 neemt de werkgroep de coördinatie van
het maandelijkse “samen aan tafel” over van Dorpsraad/
KBO. Maandelijkse informatie over data en
opgavemogelijkheden komen in Zijtaarts Belang.
In het Dorpshuis is een leeskast geplaatst om geschonken
boeken te plaatsen. Deze boeken mogen gratis worden
meegenomen door iedereen die belangstelling heeft.
Iedereen die in zijn boekenkast overbodige boeken (in
goede staat) heeft staan, kan deze aanbieden voor de kast.
Er zijn enkele mensen die bereid zijn om deze leeskast te
beheren voor plaatsing en uitgave etc. Meer nieuws
hierover zal nog volgen. Ook staat er een brievenbus (op de
leeskast) waarin vragen, ideeën kunnen worden
gedeponeerd over allerlei zaken. Elke vraag, opmerking,
idee etc. zal zorgvuldig worden behandeld door de
werkgroep.
Middels Zijtaarts Belang blijven wij u informeren en op de
hoogte houden. De werkgroep bestaat uit: Marja van der
Heijden, Will van Asseldonk, Lenie van Sleuwen, Vanessa
van Asseldonk, Annika de Koning, Rieky van de Heijden,
Alda Gloudemans. Wij zijn bereikbaar middels email
zorgenwelzijn@gmail.com, Lenie van Sleuwen, tel.: (0413)
35 22 94 of Alda Gloudemans, tel (0413) 20 96 23/ (06)
209 785 07 of via de brievenbus in het Dorpshuis.
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Carnavalsoptocht Reigerland
Nu het nieuwe jaar weer is begonnen, wordt
het weer de hoogste tijd om aan carnaval te
gaan denken.
Vele groepen en individuen zijn al druk in de
weer om hun creatie voor de optocht te
bedenken en misschien is ook aan de
uitwerking ervan al begonnen.
In enkele schuren en garages zie je ‘s avonds
de lampen al weer branden en dat betekent
dat er weer allerlei creatieve geesten in
Zijtaart rondspoken.
Bij andere deelnemers is het idee misschien nog niet
geboren, maar ook daar gaat binnenkort verandering in
komen. We hebben als Reigers de eer hoog te houden en
natuurlijk hopen we dat ook dit jaar weer te doen, zodat we
weer een prachtige optocht hebben op zaterdag 25 februari.
De regels zijn dit jaar nauwelijks aangepast, al zullen
binnen de gehele gemeente Veghel (of nu Meijerijstad) de
zogenaamde inkoopwagens worden geweerd. Dit om te
voorkomen dat er incidenten plaatsvinden in en om de
optocht en dat de organisatie van de optocht beheersbaar
blijft.
Op vrijdag 10 februari is de inschrijfavond, maar daar hoor
je binnenkort meer van!
Graag tot dan.
Het kan zijn dat je nog vragen hebt over de optocht. Laat ze
ons dan weten. Mail ze door naar: optocht@cvdereigers.nl.
Veel plezier en succes met de voorbereidingen.
De optochtcommissie
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KBO

Biljartclub KBO Zijtaart

AGENDA
Maandag 9 januari 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 10 januari 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 10 januari 11.00-11.30 uur: Opgeven
bloemschikken
Dinsdag 10 januari 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 10 januari 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 10 januari 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 11 januari 13.30 uur: Kienen
Donderdag 12 januari 09.00 uur: Wandelen
Donderdag12 januari 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 12 januari 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 12 januari 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag13 januari 13.30 uur: Bridgen

Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO Zijtaart
d.d. 22-12-2016
Frans v Leuken 44 32 Piet vd Hurk
38
34
Wim Kremers 26 28 Cor v Zutphen
61
75
Jan Rijkers
16 23 Rien Kemps
32
49
Toon Cissen
61 51 Mies Gibbels
35
27
Tonn Verbruggen 24 31 Jan de Wit
28
40
Frans vd Broek 19 16 Rien v Tiel
29
44
Cor v Zutphen 61 80 Toon Nelissen
32
30
Jan Rijkers
16 30 Cor Coppens
22
22
Rien v Tiel
29 36 Jan vd Oever
18
16
Christ v Helvoirt 19 15 Toon Cissen
61
39
Jan de Wit
28 35 Frans v Leuken
44
41

KBO KAARTEN
Uitslagen van 29 december:
Jokeren:
1. Mientje Raaijmakers 120 pnt.
2. Riek v.Sleuwen
118 pnt.
Rikken:
1. Lenie Henst
118 pnt.
Jan v.Zutphen
118 pnt.
2. Henk v.d.Ven
98 pnt.
3. Jan v.Asseldonk
64 pnt.
4. Henk v.d.Linden
47 pnt.
Poedelprijs:
Tinie v.Zutphen
- 20 pnt.
Loterij:
Tinie v.Kasteren
Uitslagen van 2 januari:
Jokeren:
Rieky v. Zutphen
91 pnt.
Rikken:
1. Jan v.d. Oever
64 pnt.
2. Bert Vissers
55 pnt.
3. Henk v.d. Ven
29 pnt.
Poedelprijs:
Ad v.d.Heijden -26 pnt.
Loterij:
Anneke v.d. Braak

Opgelet beginnende-, gevorderdeen beroepsvissers.
UITVERKOOP
van hengels, werphengels, molens,
standaards, steunen, viskarren, plateau,
visstoeltjes, viskoffers, opbergdozen,
visvoer, zeefbak, dobbers, schepnet,
leefnet, rookton, koelkastje, te veel om te
noemen, kom kijken,
Mart heeft het.
Verkoop alleen op a.s. zaterdag 07-01-2017
van 11.00 tot 15.00 uur ingang onder de
carport en VVW = veel voor weinig.
Adres: Grootveld 8 5465PZ Zijtaart.

Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO Zijtaart
d.d. 29-12-2016
Rien v Tiel
29 35 Piet vd Hurk
38
20
Toon Nelissen 32 38 Jan vd Oever
18
20
Willy Henst
28 18 Frans vd Broek
19
33
Toon Cissen
61 62 Wim Kremers
26
33
Jan Rijkers
16 13 Tonn Verbruggen 24
25
Cor v Zutphen 61 88 Mies Gibbels
35
29
Toon vd Oever 31 29 Christ v Helvoirt
19
19
Rien Kemps
32 32 Tonnie v Uden
31
50
Cor Coppens
22 13 Willy Henst
28
21
Jan vd Oever
18 17 Frans vd Broek
19
14
Toon Nelissen 32 38 Toon vd Oever
31
42
Tonn Verbruggen 24 26 Wim vd Sanden
43
28

Mantelzorgers aan het woord in het
Alzheimercafé
De mensen die thuis voor een zieke zorgen en
daarvoor niet betaald worden, dat zijn mantelzorgers.
Meestal is dat de vrouw van…, de man van…., de
zoon of dochter van…, de vader of moeder van….
Gezinsleden en familieleden nemen meestal
automatisch de zorg voor een ziek familielid op zich.
Dat is geen keuze, ze rollen er gewoon in. Dat is
vanzelfsprekend, maar lang niet altijd gemakkelijk.
Op dinsdag 17 januari komen om 19.30 uur
mantelzorgers aan het woord in het Alzheimercafé in
de Blauwe Kei in Veghel. Zij vertellen hoe het voor
hen is om voor iemand met dementie te zorgen.
Dementie is ingrijpend voor de betrokkene, maar ook
voor de omgeving. Hoe ga je als mantelzorger om met
het verloop van de ziekte, en met je veranderende rol?
Naar wie ga je toe voor raad en daad? Wie vraagt jou,
de mantelzorger, hoe het gaat? Tijdens het
Alzheimercafé zal het gaan over onvergetelijk mooie
momenten, maar ook over boosheid en verdriet. Er
zijn beroepskrachten aanwezig die vertellen waar hulp
te vinden is. De toegang is gratis.
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Helaas waren er voor de spellenmiddag voor de jeugd te
weinig aanmeldingen. Kon dus niet doorgaan.
Volgende keer beter, vooral jammer voor diegenen die zich
wèl hebben opgegeven.

Kerstboom verbranding

"Zes!" van EGZ, Evenementengroep Zijtaart.

zaterdag 7 januari 2017

Pronkzittingen 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.

Buurtkeezen competitie.
Vrijdagavond 6 januari is de 4e ronde
van het buurtkeezen.
Aanvang: 20.00u. Graag alle teams
tijdig aanwezig.
"Losse"deelnemers, toeschouwers of
spelers van andere spellen blijven
steeds welkom!
Jammer.

De pronkzittingen van 2017 staan weer voor de deur. Voor
de artiesten die op gaan treden begint het alweer behoorlijk
te kriebelen. Zij zijn allemaal al druk bezig met de
voorbereidingen en al volop aan het oefenen.
Uiteindelijk zijn ze op vrijdag 20 januari er allemaal klaar
voor om u weer een fantastische avond voor te schotelen.
Dit is de eerste van onze twee pronkzittingen.
Om u al vast warm te maken geven we u hier al vast een
indruk van het programma; naast de vaste omlijsting van
Prins en Adjudant, de Raad van Elf en het bestuur, de
dansmariekes en blaaskapel De Boemelaars kunnen we dit
jaar rekenen op veel bekende Zijtaartse artiesten. Meer As
Elf en Z.O.T. treden natuurlijk weer op. Ôk B zegge gaat
ons weer hun rondje Seiturt presenteren. De slagwerkgroep
bereidt weer een nieuwe show voor ons voor. Daarnaast
traint Dansgroep Return weer volop voor hun geweldige
act. Harten 3 is weer fantastisch bij stem. Terug zijn Patrick
van den Elzen en “de dames voor na tienen, al hebben de
laatstgenoemden hun artiestennaam wel aangepast. De
Kleats maakt dit jaar hun debuut op het podium. Van
buitenaf komt op beide avonden “Jeroens Clan” onze
lachspieren op de proef stellen. Op vrijdag staat Jan Strik in
de ton en zaterdag luisteren we naar een buut van Dirk
Kouwenberg. We kunnen dus een avondvullend programma
van zeer hoge kwaliteit verwachten. Omdat er dit jaar veel
optredens zijn, starten we beide avonden al om 19.30 uur.
De kaartverkoop voor beide zittingen is op zaterdag 7
januari om 08.00 uur in het Klooster.
Zet de data van de voorverkoop en van de pronkzittingen
alvast groot in uw agenda
want GROOTS zal het zeker
worden.

Vrijdag 20 januari en
zaterdag 21 januari
Pronkzittingen 2017
Kaartverkoop 7
januari om 8.00 uur in
het Klooster
DIT MAG U NIET
MISSEN!
Tot dan,
Pronkzittingscommissie
Carnavalsvereniging De
Reigers
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ZIJTAARTSE DECEMBERAKTIE 2016
In de periode van 1 december t/m 31 december 2016 ontving u bij uw aankopen bij de
deelnemende ondernemers voor elke 5 euro tot maximaal € 500,00 1 gratis decemberbon.

De trekkingsuitslag:
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

M. Raaijmakers Pastoor Clercxstraat 49
J. de Bie Weievenseweg 41
Stef v. Berkel Oefelt
J. Gibbels Rijnstraat 56 Veghel
M. v. Lankvelt Reibroekstraat 17
E. v. Asseldonk Leinserondweg 8
T. v. Deursen Keldonk
P. v.d. Hurk Keslaerstraat 26
Fam. Bouw Corridor 22
M. v. Uden Kampstraat 18

De deelnemers zijn:
Autocentrum Zijtaart BV M. v.d. Heijden
Ad van Kessel BBQ specialist
De fietsenwinkel Zijtaart
Uw bakker Jeanny en René van Houtum

Café-zaal Kleijngeld
Van de Rakt dorpswinkel
Raaijmakers drukwerk
Zuivelhandel Theo Bosch
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Lezing IJstijden

“Guess who?”

dinsdag 17 januari 20.00 uur – 22.00 uur
Tijdens de koudste periode van de laatste ijstijd, 20000 jaar
geleden, stond de zeespiegel over de hele wereld 140 meter
lager dan nu. In Nederland lag geen ijs, maar het
Beste allemaal,
landschap was veranderd in een poolwoestijn.
Vrijdag 27 januari is het zo
In zijn lezing IJstijden op dinsdag 17 januari zal Hans de
ver: Een nieuwe editie van
Jong, op uitnodiging van natuurvereniging IVN, aandacht
het dorpsspel, met dit jaar
besteden aan hoe ijstijden ontstaan en wat je ervan terugziet
als thema ‘Guess who?’!
in Nederland. De lezing is in de Bundersschool, Buitendonk
Dit jaar moeten de teams
3 in Veghel, begint om 20.00 uur en er zijn geen kosten aan
raden wie ze zijn. Hier
het bijwonen van de avond verbonden.
komen ze achter door
We leven nu in een uitzonderlijk warm klimaat binnen een
verschillende spellen in het
periode van ruim twee miljoen jaar waarin lange koude
centrum van Zijtaart te spelen. Bij ieder spel kunnen ze
perioden worden afgewisseld met zeer korte warmere
hints verdienen die tijdens het eindspel gebruikt kunnen
perioden. Zulke ijstijden heeft de aarde gedurende haar
ruim vier miljard jaar oude geschiedenis vaker gekend.
worden om te raden wie ze zijn.
Toch zijn de koude tijden in de minderheid. Perioden van
Alle kinderen vanaf groep 5 mogen meedoen, dus neem al
een geheel tropische aarde zijn veel langer. Zoals meestal
je vriendjes en vriendinnetjes mee! Om 18.30 uur
verzamelen we bij Jong Nederland. We eindigen rond 21.00 blijken de oorzaken van met name de ijstijden niet van één
enkele factor afhankelijk.
uur.
IJstijden zijn dus van alle tijden. We bevinden ons nu in een
De activiteit is gratis.
relatief warme periode binnen een ijstijd die 3 miljoen jaar
geleden is begonnen. Van de laatste en voorlaatste koude
Groeten en tot dan
periode weten we het meest. De gevolgen van de
Jong Nederland Zijtaart
voorlaatste koude periode heeft het landschap van Noorden Midden-Nederland voor een groot deel bepaald. De
gevolgen van de ijsbedekking zijn in heel Nederland terug
Ruitersport Zijtaart – Silvia
te vinden.
Endevoets sluit 2016 twee keer
Meer informatie www.ivn-veghel.nl of bij Karin Koppen,
tel. (0413) 21 02 16.
winnend af.
Allereerst wensen wij iedereen een gelukkig en natuurlijk
IVN VEGHEL, IVN UDEN en IVN Bernheze
ook een sportief 2017 toe.
Onze clubleden hebben niet stilgezeten tijdens de
ORGANISEREN WINTERCURSUS
kerstvakantie. In Uden was er een wedstrijd voor de pony’s Op woensdag 15 februari start in de serie ‘natuurcursussen
gebaseerd op het seizoen’, een nieuwe korte natuurcursus
en paarden waar verschillende clubleden aan meededen.
van IVN Veghel in samenwerking met IVN Uden en IVN
Silvia Endevoets heeft het jaar afgesloten met twee keer
winst. Met haar paard Falkland T sleepte ze 4 winstpunten Bernheze.
binnen door 201 en 202,5 punten te behalen in de klasse B. Deze cursus geldt ook als minimaal benodigde
voorbereiding op de Natuurgidsencursus die gepland staat
Monique van Berkel mocht ook een 2e prijs ophalen in de
voor de 2e helft van 2017.
klasse M2. Zij reed met haar paard Annelia 180,5 punten
In deze wintercursus wordt aandacht besteed aan typische
bij elkaar. Nathalie Blokx is met haar jonge paard
Helianthus voor het eerst in de klasse L gestart. Ze hebben winteronderwerpen zoals: voorraadvorming, diersporen,
houtwallen en hun functie in de natuur.
toch maar mooi hun eerste winstpunt behaald.
De cursus bestaat uit 3 lessen binnen op woensdagavond
Dan Nynke Broens, met haar pony Roos wordt ze steeds
van 20.00 uur tot 22.00 uur en 4 excursies op
meer een team. Ze zijn nog niet vaak op wedstrijd geweest
zondagochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur.
maar wist al knap 2e te worden en een winstpunt te scoren
De excursies gaan naar bekende en minder bekende
in de klasse AB. De jeugd heeft de toekomst! Ook Lieke
natuurgebieden in Noordoost Brabant zoals het Geerbos,
Blokx is nu officieel een L2 combinatie met haar pony
Eerdse Bergen, Maashorst en Moerkuilen.
Orchid’s Luzette. Ze hebben hun eerste twee winstpunten
De docenten zijn enthousiaste IVN-gidsen die veel in de
binnen!
natuur te vinden zijn. In een ontspannen sfeer valt van hen
en elkaar veel (bij) te leren.
De kosten bedragen € 30,00 (leden IVN € 20,00) en zijn
Nieuwjaarsreceptie Comite Indie
inclusief lesmaterialen en koffie. De cursus wordt gegeven
Veteranen & Veteranen Veghel
in het lokaal IVN Veghel, Buitendonk 3, Veghel
Het Comité Indië veteranen & veteranen Veghel houd de
U kunt zich aanmelden tot 30 januari 2017 via
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op 14 januari 2017 van 14.00 email:secretariaat@ivn-veghel.nl. Na aanmelding ontvangt
u nadere informatie.
uur – 17.00 uur voor alle veteranen. Tijdens een gezellig
samenzijn kunnen we genieten van een hapje en drankje.
Binnenlessen: wo. 15 febr., wo. 8 mrt, wo. 22 mrt
Adresgegevens: wijkgebouw De zeven
Excursies: zondag 19 febr., zondag 12 mrt, zondag 26 mrt,
eiken, Peellandstraat 28 in Veghel
zondag 2apr
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uitdaging waarvoor je nogal wat basiskennis en vaardigheid nodig hebt. Aan die basis gaan de deelnemers
in deze korte cursus onder leiding van beeldhouwer Hester
Het VOW
Pilz werken. In de eerste 2 lessen leert men alles over de
oliebollenteam wil
verhoudingen van gezichten in het algemeen. Hoe de eerste
alle klanten bedanken
opzet voor een kop in klei op ware grootte wordt gemaakt.
in het vertrouwen wat
Ook leert men tips en trucs voor het boetseren van de
ze ook dit jaar weer
hoofdjes van kleine keramische beelden. Daarna wordt er
in ons hebben gehad.
geoefend in het maken van een geboetseerd portret naar
Namens alle leden van VOW willen we alle klanten
levend model. Gedurende 3 lessen zal er een model
bedanken omdat we met dit soort acties ons clubje kunnen
aanwezig zijn en wordt er gewerkt aan een portretkop van
voorzien voor wat extra geld in onze clubkas. We hopen dat
klei. In de laatste les leert men het kleibeeld uithollen, zodat
ze hebben mogen smaken, wij hebben ze in ieder geval met
het gebakken kan worden. Ook komt de techniek van het
veel plezier voor u bereid.
"patineren" (=kleuren) van een biscuit gebakken kleibeeld
We zien u graag terug eind 2017 voor een nieuwe ronde
aan bod. Korte Cursus Portret Boetseren: 6 lessen vanaf
oliebollen. Mochten er nog opmerkingen zijn zowel positief
zaterdag 11 februari van 9.30-12.30 uur op de Noordkade in
als negatief dan horen wij deze graag en kunnen we deze
Veghel.
meenemen in onze evaluatie. Schrijf deze naar
vowoliebol@hotmail.com
Korte Tekencursus voor kinderen van 8 t/m 13 jaar op
We willen ook Jumbo Foodmarkt Veghel bedanken voor
de woensdagmiddag
de sponsoring van de ingrediënten en Vuurwerk Veghel dat
‘Vind jij het ook zo fijn om thuis en op school te tekenen?
we op hun locatie mochten bakken, het is een mooie
Zit je hoofd vol ideeën, verhalen en fantasie? Dan ben je
combinatie gebleken, vuurwerk en oliebollen.
een echte teken-kunstenaar!’ Voor alle kinderen die meer
willen leren over het tekenen van mensen, dieren of
Wij wensen u namens ons allen een prachtig en vooral een
bijvoorbeeld gebouwen is deze korte cursus ideaal.
gezond 2017 toe.
Aspecten als licht en donker, perspectief, abstractie,
surrealisme en schaduw komen aan bod. Er
wordt gewerkt in een echt atelier, de
kinderen krijgen les van illustrator Janne
Keurlings. De korte cursus wordt feestelijk
afgesloten met een leuke expositie van de
kunstwerken. Korte cursus tekenen: 6 lessen
vanaf woensdag 18 januari 15.00-16.30 uur
in ’t Spectrum in Schijndel.

Beste oliebolkopers,

Start korte cursussen vanaf januari!
Portret Boetseren, Fotomentoraat en
Tekenen voor kinderen
In januari 2017 starten er in
Schijndel en Veghel bij
Phoenix Cultuur enkele
bijzondere en leuke korte
cursussen beeldend voor
volwassenen en kinderen.
Boetseren, fotografie en tekenen, verschillende
beeldende disciplines komen aan bod.

Fotomentoraat Diana Bokje op de
donderdagavond
Samen met Fotobond Oost-Brabant
organiseert Phoenix Cultuur het mentoraat
met als thema ‘de Kracht van de Vrouw'.
Een mentoraat is individuele begeleiding die
in groepsverband wordt gegeven. Zo leren
de cursisten van de verschillende
aanwijzingen. Onder begeleiding van
fotocoach Diana Bokje werken de deelnemers gedurende
vijf avonden aan een zo breed mogelijke verbeelding van
het thema 'de Kracht van de Vrouw'. Tijdens het mentoraat
zullen begrippen als verbeeldingskracht, zeggingskracht en
verhalende fotografie ruimschoots aan bod komen. Het doel
van het mentoraat is een expositie op de Noordkade. Dit
mentoraat is voor fotografen die graag inhoudelijk aan de
slag willen gaan met fotografie en aan het thema 'de Kracht
van de Vrouw' willen werken. Fotomentoraat Diana Bokje:
5 lessen vanaf donderdag 19 januari 19.30-22.00 uur, op de
Noordkade in Veghel.

Op www.phoenixcultuur.nl vindt men meer informatie
over het aanbod van Phoenix Cultuur. Voor vragen
Portret Boetseren op de zaterdagmorgen
Het maken van een mooie portretkop die het karakter van je en/of aanmeldingen: info@phoenixcultuur.nl of 0413782010.
model goed weergeeft, is een enorme uitdaging. Een
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Vanaf 9 Januari 2017

Voor fysio- en manueel therapeutische
behandelingen in uw eigen dorp.
Lieke van Dijk- van Asseldonk,
Fysio- en manueel therapeut

In samenwerking met Fysiotherapie en manuele therapie A. van Lieshout & J.van Druenen
www.fysio-sintoedenrode.nl
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Gelukkig zijn.
Ik zag een prachtig programma van Paul Witteman over
“geluk”. Hij blijkt zelf nogal angstig en zwaarmoedig te
zijn en ging allerlei dingen uitproberen om “gelukkig(er) te
worden”. En er is heel veel op dat gebied. Maar wat blijkt?
Hoe meer je bezig bent om “gelukkig te worden”, hoe meer
je beseft dat je dus niet gelukkig bent.
Iemand zei: “gelukkig zijn wordt dan een prestatie….” Dat
vond ik mooi gezegd. Inderdaad voel ik het soms ook als
een prestatie om toch vooral “gelukkig” te zijn (al is het
maar voor de bühne). Ook werd de vraag gesteld die ook zo
vaak door mijn hoofd spookt:
Hoe kan het dat we als het gelukkigste volk bekend staan
en tóch zoveel mensen antidepressiva slikken, en allerlei
goeroes bezoeken om “het geluk” te vinden?
Men onderzoekt van alles maar het blijkt dat mensen vaak
niet eerlijk zijn. Als ze toegeven dat ze niet gelukkig zijn,
dan worden ze gezien als een loser…. En wie wil dat nu
zijn??
Toch is er ook een Belgische psychiater (Dirk de Wachter)
die ook steeds aangeeft dat “geluk” en het alsmaar
nastreven daarvan eerder ongelukkig dan gelukkig maakt.
Inderdaad is dit ook mijn ervaring. Je wordt pas gelukkig
als je een bepaalde mate van ongeluk accepteert als “bij het
leven horend”.
We spiegelen ons teveel aan die romantische Amerikaanse
films, waarbij iedereen te pas en te onpas “I love you” roept
en huggs uitdeelt, alsof dat dan nog wat betekent…. En als
onze partner dan eens vervelend of bot reageert en je
misschien te weinig complimenten ontvangt, denken wij dat
we ongelukkig zijn…
Relaties zijn belangrijk voor ons allemaal en zo bleek ook
uit het programma van Witteman dat mensen die getrouwd
zijn (of een vaste relatie hebben) gelukkiger zijn dan
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alleenstaanden. Ook dat geldt natuurlijk weer niet voor
iedereen, ik ken alleenstaanden genoeg die gelukkiger zijn
dan menig getrouwde persoon.
Maar we moeten ons niet te veel aantrekken van al die
succesverhalen, luxe vakanties en romantische films die in
de (sociale) media worden verspreid. En was het niet Freud
die ook zei dat we moeten leren met de normale portie
ellende om te gaan? Desondanks een
gelukkig Nieuwjaar
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, \\
5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Woensdag 18 januari 2017

Hoofdprijs € 250,En diverse andere leuke (geld)prijzen
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
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