OPTOCHT REIGERLAND; DE TROTS VAN DE REIGERS!
De deelnemers van de optocht zijn op dit moment nog druk bezig met de laatste
voorbereidingen. De laatste loodjes wegen natuurlijk ook het zwaarst, maar zijn een
gezellige aanloop naar de carnaval. Nog even en dan kan het feest weer losbarsten.
Ondanks tegengeluiden belooft het ook dit jaar weer een prachtige optocht te
worden, waar door de deelnemers veel tijd in is gestoken.
Laat familie, vrienden en kennissen weten dat er een prachtige optocht door de
straten van Zijtaart zal trekken, want met 659 deelnemers is er een groot tekort aan
eigen publiek. Laat ze ook weten dat ze op tijd moeten komen om een goed plekje
op te zoeken.
Vanaf 15 uur zal het Klooster geopend zijn, waar mensen van CV de Reigers voor u
klaarstaan, zodat u gezellig een drankje kunt drinken en na te praten over de
optocht.
Elders in Zijtaarts belang vind je alle onderwerpen die meedoen.
Vervolg pagina 2

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 26 februari 9.30 u. Carnavalsviering met als voorganger Pater van Delden
m.m.v. koor “Vivace” en Blaaskapel “De Boemelaars”
Wij gedenken: Alle overleden leden van carnavalsver. “De Reigers”en in het bijzonder Jan
van Uden en Tiny van der Linden, die afgelopen jaar zijn overleden; Alle overl.leden van
Blaaskapel “De Boemelaars”; Marinus van der Heijden, Anna Fassbender en Mien Vonk;
Senna van der Heijden; Thomas Maas, Henk en Adriaan Brugmans; Riek van HeeswijkDonkers; Ben en Marietje van de Ven-van Grotel; Piet en Martina Vervoort-van Kessel;
Overl.ouders Coppens-van Bakel en Frans en Wim; Tiny van der Linden (nms.de
Kath.Bond van Ouderen); Vincent Kremers (nms.vriendengroep “De Gaos”).
Woensdag: 1 maart 19.00 u Aswoensdagvier. Diaken v.d. Zanden (Gem.Koor)
Wij gedenken alle overledenen van onze geloofsgemeenschap H.Lambertus Zijtaart.

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
Zorg en Welzijn Zijtaart 352294
Dorpshuis Zijtaart
36.66.79
Basisschool "Edith Stein" 36.51.68
Tennispark Zijtaart
76.90.25
De Vonders (VOW)
35.03.77
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DE ROUTE/HET EINDPUNT
De start van de optocht is zaterdag om 13.30 uur ter hoogte
van Gebr. v Lankvelt, Zondveldstraat 10a.
De route is: Zondveldstraat –
Past. Clercxstraat– Kapt. S. Klapwijkstraat – Keslaerstraat.
Het eindpunt is aan het einde van de Keslaerstraat (bij de
Reibroekstraat).
VERSIERDE GEVELS
Al jaren kunnen we rekenen op prachtig versierde gevel.
Ook dit jaar hopen we dat de bewoners langs de route hun
gevel weer willen versieren. Het geeft de hele optocht een
nog feestelijker tint en het is tevens een waardering voor de
deelnemers die vaak al maanden hebben gebouwd of
gewerkt aan hun creatie.
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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.
Te Koop: Prima weidehooi 1e en 2e snede, onkruidvrij
tel.; 06-17901890

TE KOOP
Stroat55 Cabrio,
Weinig km’s, - van een oud vrouwtje geweest,
zo goed als nieuw, altijd binnen gestaan,
beunhaas onderhouden....
Bezichtigen a.s. zaterdagmiddag
bieden vanaf € 55,11

AFSLUITING ROUTE VOOR HET VERKEER
Heeft u familie en/of kennissen, nodig deze dan uit om te
komen kijken.
Nieuws van de Dorpsraad
22 febr. 2017
Hou er wel rekening mee dat de route vanaf 13.30 uur kan
worden afgesloten voor het verkeer. Ter hoogte van Gebr. v In onze besloten vergadering van afgelopen donderdag 16
Lankvelt is de weg al vanaf 12.00 uur afgesloten.
februari is o.a. het volgende aan bod gekomen:
PRIJSUITREIKING
De prijsuitreiking is het klooster en begint om 17.30 uur.
Vanaf 15 uur zal het Klooster geopend
zijn, waar mensen van CV de Reigers
voor u klaarstaan, zodat u gezellig een
drankje kunt drinken en na te praten
over de optocht.
Na afloop van de prijsuitreiking is er
nog een afterparty voor degene die
willen, want NIETS MOET, ALLES
MAG!
Tot a.s. zaterdag
De optochtcommissie

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.

-de Werkgroep Zorg en Welzijn Zijtaart ons op de
hoogte gebracht van hun activiteiten, die tot nu toe zijn
uitgezet. Belangrijke aandachtspunten waren: organisatie
“Samen aan tafel”, de ideeënbus en boekenuitleen in het
dorpshuis, het uitwerken van een sociale kaart t.b.v.
informatieverwijzing en oriëntatie op het kunnen gebruiken
van een dorps- auto voor vervoer voor dorpsgenoten, die
afhankelijk zijn van anderen bij vervoer;
-over de voortgang onderzoek N279 Veghel-Asten is
er momenteel nog geen nieuwe concrete informatie
binnengekomen; dit zal pas plaatsvinden tijdens de
inloopmiddag en –avond waarvoor nog geen nieuwe datum
bekend is;
-dinsdag 21 februari zijn alle dorps- en wijkraden van de
nieuwe gemeente Meierijstad uitgenodigd in het
gemeentehuis voor het eerste gezamenlijke contact;
-er werd nog een aantal korte onderwerpen besproken,
waarover informatie zal volgen tijdens onze openbare

vergadering van 5 april a.s.
Belangrijk: om het voortbestaan van onze dorpsraad goed
vorm te kunnen geven, blijven we zoeken naar nieuwe
leden. Het positieve hierbij op deze avond van onze eigen
vergadering was het feit, dat Helmut Henst ambitieus is
toegetreden tot onze dorpsraad. Helmut heeft aangeven
ruime belangstelling te hebben voor de ontwikkeling van
ons dorps en dat hij daarom graag een rol wil betekenen in
de dorpsraad Zijtaart. Dank aan Helmut voor zijn aanbod;
wij wensen hem een goede ervaring en fijne samenwerking
toe in onze organisatie.
Tot zover deze mededelingen; zie ook onze website

www.dorpsraadzijtaart.nl
Dorpsraad Zijtaart
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Potgrondactie voor Zijtaarts
jeugdcarnaval!
De jeugdcommissie van CV de Reigers en leden van
vriendengroep Kneup komen ook dit jaar weer bij jullie
langs om potgrond te verkopen. De opbrengst van de actie
komt volledig ten goede aan de Zijtaartse carnaval,
specifiek voor de jeugd.
Afgelopen jaar is voor iedere inschrijving in de
jeugdcategorie van de optocht 2016, die a.s. zaterdag weer
in de optocht deelneemt, een bedrag beschikbaar gesteld
voor hun creatie. Verder wordt er met een deel van de
opbrengst van afgelopen jaar op carnavalsmaandag een
springkussenfestijn bekostigd.
Op zaterdag 4 maart vanaf 14.00 uur komen wij langs alle
huizen in Zijtaart om potgrond te verkopen. U kunt de
potgrond ook bestellen en betalen bij M. van der Heijden
Autocentrum Zijtaart, zodat we de potgrond bij u thuis
kunnen bezorgen als u zeker wilt zijn van uw potgrond.
We hebben er, evenals
voorgaande jaren, voor gekozen
om de wat duurdere, maar
kwalitatief goede potgrond van
Legro te verkopen.
De prijs voor een zak van 50
liter potgrond is € 4,00;
3 zakken voor € 10,00.
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Het is mogelijk uw bestelling al door te geven via de mail:
potgrondzijtaart@hotmail.com. Vermeldt uw naam en adres
en we brengen de potgrond graag naar u toe (binnen 15 km
rond Zijtaart); alles wordt uiterlijk 14 maart geleverd. Ook
kunt u bellen naar Autocentrum M. van der Heijden,
Zijtaart, die ons tijdens de actie ondersteunt: (0413) 36 33
74. Mimi en Anne helpen u graag!
Alvast bedankt voor u steun!
Jeugdcommissie CV de Reigers en vriendengroep Kneup

DUPKES SPAAR ACTIE!!!
Hopelijk heeft u al genoeg gespaard voor a.s. zaterdag,
want dan gaat het gebeuren.
Men heeft nog maar een paar dagen en dan kunnen wij u
opfleuren.
Tijdens de optocht kunt u de bierdopjes bij ons in de
spaarkas kwijt,
u doet dan mee met onze dupkes spaar actie strijd.
Men krijgt bij inlevering allemaal een lot en bent
u benieuwd naar de resultaten,
houdt dan na de optocht onze Dupkes facebook pagina in
de gaten.
www.facebook.com/DeDupkesSeitert
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Goedendag Reigers en Reigerinnekes,
Aan mij de eer om nog een mooi woordje te schrijven
voor in het Zijtaarts belang. Om te ventileren hoe het
tot nu toe is gegaan en om de eventuele liefhebbers
van carnaval nogmaals uit te nodigen voor de
komende carnavalsdagen.
Het is tot op heden geweldig
geweest om als Prins van de
Reigers door het leven te gaan.
Samen met mijn vrouw Suzanne,
Alco d'n Adjudant en zijn vrouw
Dianne, hebben we al een hoop
activiteiten mee mogen maken. De
buitendorpse recepties waren mede
dankzij de aanwezigheid van vele
enthousiastelingen in drie woorden
geweldig en gezellig! Onze
vereniging staat erom bekend er
een groot feest van te maken tijdens de recepties en dat
is ook dit jaar weer gelukt! Met de Boemelaars voorop
ging t verrekte skon! Petje (of in mijn geval steek) af
voor deze muzikanten want al dat toeteren, blazen
en dirigeren is hard werken!
We zijn naar diverse zittingen van andere
verenigingen geweest. Wat iedere keer uit liep op
gezellig avondje feesten! Al kon niets op tegen onze
eigen zittingsavonden! Wat was het gaaf en zeer
geslaagd! Het is mooi om te zien dat er zoveel
mensen zijn, die vrijwillig een steentje bijdragen aan
deze avonden. Veel uren zijn er gestoken in het
neerzetten van een goede, leuke en mooie act. De
toeschouwers zijn deze avonden erg goed vermaakt!
De reacties waren super enthousiast!
Wanneer de agenda het toe liet, zijn we met de
jeugdprins Stijn en jeugdprinses Lieke en hun
gevolg mee op receptie geweest. Mooi die jong een
bietje opnaaien en er een leuke happening van
maken!
En nu is het over een paar dagen al zo ver. En begint
het echte carnaval! Een traditioneel feest voor jong
en oud, dik en dun, bekend en onbekend, een feest
voor iedereen! Je kan tijdens deze dagen altijd wel
ergens terecht, als toeschouwer bij de optocht...
gezellig op een plein, bij de kroeg of gewoon ergens
naast de route. Kom daarna kijken bij de
prijsuitreiking...om er vervolgens een mooi feestje
van te bouwen.
Heel bijzonder is de carnavalsmis. Dat het ook in de
kerk een feest kan zijn, merk je die vroege
zondagochtend! Iets wat je niet wil missen. Het is
echt gezellig en je mag je carnavals pekske alvast
aantrekken, dat doe ik ook!
Daarna de optocht in Veghel en zondagavond bij
Kleijngeld een echt avondje carnavallen! Neem de
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kinderen mee naar het dorpshuis op maandagmiddag
en laat ze lekker spelen, terwijl de ouders gezellig een
praatje maken. Maandagavond ook in het dorpshuis
een heuse live band, een kei goede! Een avond waarbij
je een hoop mensen treft, die je anders bijna niet
tegenkomt in een dorp.
Voor de kinderen nogmaals een middag op de dinsdag
ook bij Kleijngeld. De vrijwilligers van de JAZ maken
hier een leuke middag van.
Als laatste de afsluiting. Op dinsdagavond maken we
er een eind aan en sluiten we carnaval gezellig af!
Dus 4 dagen feest in het dorp voor iedereen.
georganiseerd door de geweldige mensen van de CV
en vele andere vrijwilligers. Ik ben trots op zo'n Dorp,
waar er voor iedereen wat te doen is en het altijd
gezellig is!
Kom kijken, kom dansen, kom drinken, kom langs ,
kom buurten, kom feesten! En onthoudt goed:
NIETS MOET, ALLES MAG!
ALLAAAAFFFF!
Prins Teun d'n Urste!

Donderdag 23 FEBRUARI
Vrijdag 24 FEBRUARI
Zaterdag 25 FEBRUARI

Worstenbroodjes
10 + 2 GRATIS
Fijne Carnaval
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 in onze winkel!
Pastoor Clercxstraat 46 Zijtaart
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KBO
AGENDA
Dinsdag 28 februari 12.00 uur: Eetpunt
Woensdag 1 maart 13.30 uur: Keezen
Donderdag 2 maart 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 2 maart 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 2 maart 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 2 maart 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 3 maart 13.30 uur: Bridgen
Kaarten Uitslagen van 16 februari:
Jokeren:
1. Mien Ketelaars
138 pnt.
2. Mientje Raaijmakers 111 pnt.
Rikken: 1. Martien v.Zutphen
75 pnt.
2. Henk v.d.Ven
52 pnt.
3. Bert Vissers
51 pnt.
Poedelprijs:
Harrie v.Zutphen
- 26 pnt.
Loterij:
Marjo Vissers
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Biljartclub KBO Zijtaart Uitslag wedstrijden
onderlinge competitie KBO Zijtaart d.d. 16-02-2017
Wiily vd Berkmortel 25 24 Frans v Leuken
44 25
Toon Opsteen
30 36 Tonnie v Uden
31 24
Toon Cissen
61 48 Cor v Zutphen
61 68
Toon vd Oever
31 28 Jan Rijkers
16 24
Wiily vd Berkmortel 25 29 Tonn Verbruggen 24 17
Cor Coppens
22 13 Jan vd Oever
18 9
Wim vd Sanden
43 33 Christ v Helvoirt 19 24
Rien v Tiel
29 29 Rien Kemps
32 38
Jan de Wit
28 24 Mies Gibbels
35 18
Tonn Verbruggen 24 21 Frans v Leuken
44 35
Willy Henst
28 15 Toon Nelissen
32 33
Piet vd Hurk
38 28 Wiily vd Berkmortel 25 30
Frans vd Broek
19 16 Cor v Zutphen
61 58
Uitslag wedstrijden deelname aan nederlaagtoernooien
2017
Maandag 13 februari 2017
Poedelvrees Aarle-Rixtel - KBO Zijtaart
02 -10
Dinsdag 14 februari 2017
BV 't Trefpunt Deurne - KBO Zijtaart
10 - 06

AED in Zijtaart (24 uur bereikbaar
op 1 jan 2017 ):
Wij adviseren u om eens te kijken waar de AED’s
hangen, zodat u in een noodsituatie deze apparaten
blindelings kunt vinden.
1 Bij de Pinautomaat van de Rabobank, Dorpshuis
Zijtaart
2 VOW-Zijtaart (bij kleedlokalen), Sportpark De
Vonders De Bresser
(op de hoek van kleedlokaal aan de kant van het
Tennispark)
3 Zondveldstraat 10A, woning Hans en Brenda van
Lankvelt
4 Biezendijk 33, voormalige woning Harrie en Annie van
Asseldonk
5 Doornhoek 3740, Gemeentewerf (bij ambulance post)
6 Hool 48, Gerard en Ineke van Rijbroek (Keldonk)
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SPORTUITSLAGEN

SPORTAGENDA

VOW Jeugd 18 febr 2017
VOW JO19-1
NWC JO19-2
VOW JO17-1
Irene JO17-1
VOW JO15-1
Mierlo Hout JO15-2
VOW JO15-2
Rhode JO15-4
Mariahout JO13-1 VOW JO13-1
VOW JO11-1
Schijndel/DE WIT JO11-2
Gemert JO11-7
VOW JO11-2
Rhode JO11-7G VOW JO11-3
Erp JO9-3
VOW JO9-1
VOW JO9-2
Rhode JO9-9
VOW JO9-3M
Schijndel/de Wit JO9-5
Udi '19/Beter Bed MO19-1 VOW MO19-2
VOW MO15-1
Bruheze MO15-1
VOW MO15-2
St. Heeswijk/Avesteyn MO15-1
VOW MO13-1
VIOS '38 MO13-1
VOW MO11-1
vrij

VOW Jeugd 25 febr 2017
1
7
3
1
2
3
6
5
1
0
0
4
3
1
8

1
4
2
5
2
3
3
1
0
1
1
1
0
2
2

VOW Senioren 16 febr 2017.
Keldonk 2

VOW 2

2-1

VOW Senioren 18 febr 2017.
VOW Veteranen Nijnsel
HVCH VR30+1 VOW VR30+1

5-4
3-9

VOW Senioren 19 febr 2017.
Avesteyn 1
VOW 3
VOW 4
FC de Rakt VR1
VOW VR2

VOW 1
Boskant 4
Prinses Irene 9
ST VOW/WEC VR1
EVVC VR2
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3-2
3–0
6-0
2-4
7-0

Géén programma i.v.m. carnaval.

VOW Senioren 26 febr 2017
Ivm. Carnaval is er geen voetbalprogramma

Theaterkoor zoekt Stemmen
Theaterkoor Stem komt voort uit Theaterkoor Rooi dat al
jaren aan de weg timmert met allerlei gewaagde en grootse
voorstellingen. De deelnemers (ongeveer 40) komen uit
Schijndel, Sint-Oedenrode en verschillende omliggende
gemeenten.
Op woensdag 15 maart a.s. houdt Theaterkoor Stem een
open repetitie. Het koor zoekt de laatste aanvullingen om
precies een jaar later te komen tot een splinternieuwe
voorstelling met zang, toneel, dans en veel audiovisuele
elementen. De titel en het draaiboek staan in de grondverf
en de liedkeuzes zijn gemaakt. Met name voor de bas- en
sopraanpartij zoekt het koor nog versterking.
Tijdens de open repetitie kunnen belangstellenden zien en
horen hoe er wordt geoefend. Meedoen is ook geen
probleem. De locatie is gemeenschapshuis De Brink in
Eerde, Sint Antoniusplein 7. Aanvangstijd is 19.45 uur en
het duurt tot 22.15 uur. Aanmelden graag voor 11 maart via
aanmelden@theaterkoorstem.nl. Kijk ook eens op onze
website www.theaterkoorstem.nl. Een tipje van de sluier:
de voorstelling verbindt alle inwoners van Meierijstad met
plaatsgebonden wetenswaardigheden, lief en leed,
roldoorbrekende en verrassende veranderingen en de kracht
van gezamenlijkheid.
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Avesteyn - VOW 3-2 (2-0)
19 feb. 2017
VOW strijdend ten onder tegen Avesteyn
VOW speelde vandaag in de welbekende dalton kleuren.
Wederom een 'kleine' puzzel voor de trainer. Zo ontbraken
good old Ruudje, tikkie terug Dortmans en Mathijs, de
Geus, Galema. Dus er moest een oplossing komen voor de
achterhoede en deze werd gevonden in onze Michel
Tielemans die dit vandaag goed zou invullen.
De eerste helft is snel samengevat: veel strijd, passie en
duels zonder veel goed voetbal door beide teams. Maar
VOW leek vandaag wel Sinterklaas en gaf zomaar 2
penalty's weg. Deze werden keurig benut door Avesteyn.
Ruststand 2-0.
In de tweede helft een redelijk gelijkopgaande wedstrijd.
Tot in de 65ste minuut de wedstrijd ontbrandt. Met een
vlammend schot brengt youngster Siep de stand op 2-1 en
leek alles weer mogelijk. Echter nog geen 3-4 min. later
werd het enthousiasme van VOW meteen getemperd door
een vlijmscherpe counter van de gastheren: 3-1. Nog geen 5
min. later een scrimmage in de 16 van Avesteyn en Rick vd
Linden is er als de kippen(van Mari Vervoort) bij om de 32 aan te tekenen. Hierna gaat VOW 1 op 1 spelen, wat leidt
tot gevaar voor beide doelen. Zo wordt in de 89ste min. een
bal van de lijn gehaald door Avesteyn en weet onze torso
Niek keurig 2 counters te neutraliseren.

Helaas geen verandering meer in de score, wat een 3-2
nederlaag betekent.
De komende 2 weken kan ons vaandelteam genieten van
carnaval en een vrij weekend. Op 12 maart speelt de oranje
brigade weer voor de competitie en wel: uit naar de huidige
koploper Boxtel. We zien u dan weer graag in grote
aantallen langs de lijn.
@ Jeroen Bosch en Jordy van Boxtel
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VOW Highlander Mudrace 24-4-2016
zoekt vrijwilligers
De organisatie van de VOW
Highlander Mudrace 1e editie is op
zoek naar vrijwilligers. Wie heeft
er op zaterdag 23 april en/of zondag 24 april 2016 tijd en
zin om wat hand- en spandiensten te verrichten voor de
VOW Highlander Mudrace. We zoeken voor veel zaken
nog vrijwilligers, dus mocht je tijd en zin hebben om mee te
helpen met de 1e editie van deze mooie run: meld je dan aan
via e-mail: vow.mudrace@hotmail.com of telefonisch bij:
Alco Brugmans 06 - 131 657 85
John de Wit 06 - 101 842 65.

Op zaterdag
23 april
gaan we in
de loop
van de
middag
het parcours
opbouwen.
Op zondag
24 april
zullen eerst
de
kleintjes een
klein
parcours
lopen en
de volwassenen zullen daarna starten met een groter
parcours. Begeleiden bij de obstakels en het weer afbreken
van het parcours zullen op deze dag de werkzaamheden
zijn.
Alvast bedankt voor de aanmelding namens de organisatie
VOW Highlander Mudrace:
Alco, Petra, Dorienne, Nicole, Pieter Jan, Sjuul, John

Zorg en Welzijn Zijtaart
Contact: Lenie v.Sleuwen 0413-352294/06-46595916
Alda v Eert-Gloudemans 06-20978507

De

Jij bent er toch ook bij?!
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Vanaf 15:00 uur bij Café-Zaal Kleijngeld.

organiseert op carnavals dinsdag een

"Zijtaarts Belang"
22 febr. 2017 – 1 maart 2017
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Optocht Reigerland 2017
De volgorde van de optocht a.s. zaterdag :
Startnr
Onderwerp
1 Uitdelers publieksprijs
2 Fanfare
3 Is het geen plaatje ?
4 De be(e)ste stuurlui staan nie aan wal,
maar vieren carnaval
5 Wij zijn feestbeesten
6 We gamen de carnaval
7 De Kli(ni)ko Clows
8 Niks is ons te dol, we doen het voor de lol
9 Wij gaan niet naar de maan, maar we vieren
het 55 jarig bestaan
10 Volgend jaar ben ik beter
11 Mi Carnaval liggen wij in 'n deuk
12 Voor onze neven in de raad, spelen wij in de maat
13 We blazen het dak er af
14 Jeugdprinsenwagen
15 Spelen door de optocht
16 nn
17 Ut lopt al 55 joar geSMEERd
18 Mi dees daag hedde jeugd 't roer in hand
19 Eileider
20 nn
21 Met glans van de schans
22 Buurman & Buurman
23 Kop of munt
24 Speelkasteel
25 Feestbeesten
26 Prins Teun spaart Dupkes
27 Mobiel Tijdperk
28 t is maor wa ge geleuft
29 Voor het 55 jarig bestaan van C.V. de Reigers, zit ik
aan de vleugel
30 Total f-loss
31 Feest !
32 Michael van Gerwen
33 Wij gaan voor de hoofdprijs
34 Na 55 jaar eindelijk een band met de prins
35 55+
36 Safari
37 Wij zijn betast
38 Dit jaar zetten we de joker in
39 ?
40 Feessie bouwen met de dakkapel
41 De Dikke is oan de dunne
42 Witte gij 'ut nog na al die tijd?
43 Haai 5(5) voor de Reigers
44 All you need is ALAAF
45 Pliesie in
46 Niets moet, alles mag, Waterpret met een lach !
47 Wij boeren goed mi 55 joar Carnaval
48 We hebben onze moat nie weten te houwe
49 Wij gassen zonder Alco(hol)
50 Ik ben in de prijzen gevallen
55 Groot bal met 55 jaar carnaval
56 Prinsenwagen
57 Ophalers publieksprijs

Carnaval 2017
Wij zien jullie graag
met de carnaval in
ons Restaurant.
Voor: A la Carte eten
of
ONBEPERKT SPARERIBS
€ 12,50 P.P. (behalve zaterdag)
maar ook voor friet met snack.
Eethuis de Reiger.
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Na onderzoek blijkt dat Mevrouw Dijkstra toevallig op dit
moment onderweg is naar Nederland om onder andere haar
Tante Bella te bezoeken. Daar zij echter nog niet op de
Op 12 maart houdt het JJC Erp weer een vlooienmarkt. Wilt
hoogte is van het overlijden van Tante Bella zou dit
U een kraam huren om er aan deel te nemen? Dat kan! Bel
weleens een teleurstellend bezoekje kunnen worden. En
op woensdagavond naar het JJC Erp tussen 20.00 en 22.00
met de enthousiaste doch wat onbeholpen broers werkzaam
uur: (0413) 21 24 12 of mail naar markt@JJC-Erp.nl
in de beautysalon, zou het wel eens tot ongemakkelijke
situaties kunnen leiden. Omdat we de feestelijke
Tante Bella’s Beautysalon
heropening van "Bella's Beautysalon" voor u
graag plezierig willen laten verlopen,
gaan wij alles in het werk stellen om
Zoals wij eerder berichtten, zal na het
mevrouw Dijkstra te traceren en haar
overlijden van Tante Bella, haar Beautysalon
voortijdig op de hoogte te stellen van
tijdelijk worden overgenomen door haar
de situatie.
twee neven en tevens enige erfgenamen
Albert en Berend Duursma. In opvolging van ons
De Zijtaartse Toneelvereniging hoopt u in
bericht werd er deze week contact met de
ieder geval wel allemaal te zien tijdens de
Zijtaartse Toneelvereniging opgenomen door Notaris
heropening van "Bella's Beautysalon"!
Nikkelvest. Zij stelde dat er wel degelijk nóg een
erfgename zou zijn. Haar naam is Wiepie Dijkstra en zij
zou woonachtig zijn in Canada. De notaris slaagde er helaas Tante Bella's Beautysalon is 18 en 19 maart gevestigd in
tot op heden niet in contact te leggen met deze vrouw en
MFA Het Klooster te Zijtaart. Beide avonden zal de
vandaar dat zij ons om hulp vroeg.
salon openen om 19.30 uur en start om 20.00 uur een
De broers Duursma beweren nog nooit van een verre nicht presentatie. Kaarten à €7,50 zijn te verkrijgen vanaf 22
gehoord te hebben en zijn er dan ook van overtuigd dat zij
februari om 10.00 uur bij Marian v.d. Acker (0413) 36
de enige overgebleven familie en erfgenamen van Tante
62 66/
Bella zijn. Zij willen de verkoop van de salon dan ook
zijtaartsetoneelvereniging@outlook.com en UITPUNT
doorzetten... Zij waren verder niet bereikbaar voor
VEGHEL.
commentaar...

JJC Erp

KOOKCLUB BIBENDUM ZOEKT NIEUWE LEDEN
Kookclub Bibendum is de kookclub van Autosalon Doornhoek in Zijtaart
(Doornhoek 3, 5465RC Veghel Zijtaart)
De kookclub kookt onder leiding van een cheffin op de 2e maandag van de
maand. Aanvang van de avond is 18.00uur en de avond eindigt om
22.30uur (bij benadering).
Op de kookavonden wordt een 4 of 5-gangenmenu gekookt van een hoog
culinair niveau. De gerechten gaan vergezeld van de bijpassende wijnen.
De kosten voor de avond zijn € 50,00. Dit is een all-in prijs (koffie, diner,
wijnen, receptuur, afwashulp). Bij verhindering kunt u zorgen voor een
invaller.
Hebt u belangstelling?
Kom geheel vrijblijvend een keertje meekoken.
Het is niet noodzakelijk om goed te kunnen
koken, enthousiasme is het belangrijkst!
U bent van harte welkom.
Informatie bij Bea van Grinsven,
tel. 0413-340203, beavgr@gmail.com
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Zo’n last van haar scherpe tong
Een cliënte van mij kon niet opschieten met haar
schoondochter. Telkens sloeg de vlam in de pan. Het waren
beide zeer kritische dames, die bovendien de ander bekeken
als een “moeilijk mens”. Met dat soort verwachtingen krijg
je vaak ook het effect dat de ander zich gedraagt als
“moeilijk mens”.
De schoonmoeder in kwestie was erg gesteld op goede
omgangsvormen en had zo haar wensen bij wie de eerste
stap moest zetten bij felicitaties, etc.. Ook zat ze vaak te
wachten op een bloemetje als er problemen waren geweest.
Dat ervoer zij als een triomf: zie je wel, ik krijg een
bloemetje, dus de ander beseft dat hij/zij fout was. Ook
moest haar direct koffie worden ingeschonken als zij
binnenkwam. Gebeurde dat niet direct, dan kreeg men dat
te horen.
Schoondochter had al vaak moeite gedaan om goed met
haar schoonmoeder op te schieten, maar niets hielp. Ze
durfde amper nog in de buurt te komen als schoonmoeder
ergens was. “Ze heeft gewoon een hekel aan mij” zei
schoondochter tegen haar man, niet beseffend dat
schoonmoeder ook bij anderen zich tamelijk kritisch
gedroeg.
Toen haar man zei dat veel mensen zijn moeder vaak
probeerden te mijden om haar scherpe tong, zag
schoondochter dit als een bevestiging van haar eigen gelijk.
Ze begreep dat het niet zozeer met haar te maken had, dat
ook anderen vaak last hadden van de scherpe tong van
schoonmoeder.
Schoondochter was tamelijk angstig en totaal niet assertief,
maar begon weer meer met schoonmoeder om te gaan,
echter het ging meteen weer mis. Eerst wilde ze haar
schoonmoeder nog een beetje sparen, maar toen die zoals
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gewoonlijk reageerde zei schoondochter: “het ligt echt niet
aan mij, dat het tussen ons zo stroef gaat”. Schoonmoeder
werd woedend, en brieste: “dus het ligt aan mij?!?!”
Het heeft even gekost voor dat de dames met mijn hulp
weer on speaking terms kwamen.
Als men allebei wat assertiever had gecommuniceerd was
dit probleem nooit zo uit de hand gelopen.

Veghel Grote omleidingen lijn 155, 157 en
158 op 25 t/m 28 februari 2017
Op zaterdag 25 februari wordt de kindercarnavalsoptocht
van Veghel georganiseerd. Tussen 13.00 uur en 15.00 uur
zullen de Arriva bussen van lijn 157 (Eindhoven – Oss) en
lijn 158 (Veghel – ’s-Hertogenbosch) moeten omrijden en
vervallen de haltes Bolkenplein en Stationsstraat. Lijn 157
doet ook de halte Wilgenstraat niet aan. Reizigers kunnen
gewoon gebruik blijven maken van het busstation aan het
Stadhuisplein. Verder doet lijn 158 normaal de halte
Gasthuisstraat, t.h.v. het oude ziekenhuis, aan en lijn 157
ook de halte Bundersweg.
Op zondag 26 februari 2017 vindt in Veghel de grote
carnavalsoptocht plaats. Tussen 12.00 uur en 18.00 uur
vervallen ook weer voor de lijnen 157 en 158 de haltes
Bolkenplein en Stationsstraat. Lijn 157 doet ook de halte
Wilgenstraat niet aan. Reizigers kunnen gewoon gebruik
blijven maken van het busstation aan het Stadhuisplein.
Verder doet lijn 158 normaal de halte Gasthuisstraat, t.h.v.
het oude ziekenhuis, aan en lijn 157 ook de halte
Bundersweg.
Op maandag 27 februari 2017 wordt de optocht van Erp
georganiseerd. Hier vervalt het gehele centrum en zullen de
bussen van lijn 155 (Veghel-Gemert) moeten omrijden.
Reizigers kunnen tussen 12.00 uur en 17.00 uur het beste
gebruik maken van de reguliere
halte Schansoord.
Tenslotte wordt op dinsdag 28
februari de optocht in
Mariaheide georganiseerd.
Mariaheide vervalt tussen 13.00
uur en 17.00 uur in haar geheel
en reizigers van lijn 157 kunnen
gebruik maken van halte
Hintelstraat, de reguliere halte
van lijn 305 en 306.
Meer informatie
Voor informatie betreft
busroutes in Brabant Oost
tijdens alle carnavalsdagen kijk
op www.arriva.nl (onder
omleidingen/stremmingen) of
bel gratis Arriva klantenservice
op telefoonnummer 08000232545.
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Vrijdag 24 februari
- Bezoek schoolcarnaval
- Bezoek Zijtaartse bewoners in verzorgingshuizen
- Avond voor 60+ en genodigden in Het Klooster
(aanvang 19.30 uur, zaal open 18.30 uur)

Zaterdag 25 februari
- Sleuteloverdracht in Veghel (tijd??)
- Optocht Zijtaart (13.30 uur op Soffelt)
- Prijsuitreiking in Het Klooster (17.30-23.00)
- Disco Jongerem t/m 16 jaar in Het Klooster (20.00-22.30 uur)

Zondag 26 februari
- H. Mis in de Lambertuskerk in carnavalskleren (9.30 uur)
- Optocht Kuussegat
- Matinee in Zaal Kleijngeld met bezoek van de Kuussen (v.a. 19.30 uur)

Maandag 27 februari
- Ziekenbezoek (vanaf 10.00 uur)
- Kindermatinee in Het Klooster (13.30 uur)
- Carnavalsbal in Het Klooster (21.00 uur)

Dinsdag 28 februari
- Afsluiten Carnaval in Zaal Kleijngeld (21.41 uur)
samen met
Jeugdprins Stijn
Jeugdprinses Lieke
Adjudant Luc
Adjudant Maud
Nar Mike

Prins Teun d’n Urste
Adjudant Alco
Suzanne
Dianne
en alle andere
carnavalsvierders!

