Bezoek Sinterklaas en zijn pieten zondag 3 december
Zondag 3 december is er weer een gezellig Sinterklaasfeest in Zijtaart.
Locatie: Het Klooster
Om 13.30 uur verzamelen we op het schoolplein om Sinterklaas en zijn pieten te
verwelkomen.
We hebben daarna een Sinterklaasfeestmiddag in de gymzaal.
Voor de bovenbouw is er een spelronde georganiseerd door ZES, gegarandeerd leuk!
Om 15.00 uur is het programma afgelopen en zwaaien we Sinterklaas en zijn pieten uit.
Alle kinderen, kleinkinderen, papa’s, mama’s, opa’s en oma’s zijn welkom.
Tot zondag 3 december!
EGZ

Belangrijke mededeling: H. Lambertus Zijtaart
I.v.m. de gezondheid van onze vaste voorganger (ruim 18 jaar) Pater Ben van Delden zijn
we in goed overleg met het Pastoraal team van de Franciscusparochie te Veghel en Pater
Ben van Delden overeengekomen om de volgende wijzigingen door te voeren:
Pater Issag Jesudass is bereid gevonden om op de zondagmorgen om 9.00 uur in Keldonk
en om 10.30 uur in Zijtaart de diensten zo veel mogelijk te verzorgen.
De tijdswijziging van 10.30 uur gaat in op maandag 25 december 1e Kerstdag.
Het kerkbestuur Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 3 december 9.30 u. Woord- en Communieviering (Seniorenkoor)
Wij gedenken: Overl.ouders de Wit-van Rijzingen en Janus Rooijakkers; Overl.ouders
Coppens-van Bakel, Frans en Wim; Annie Gibbels-Pepers en overl.familie; Bert Kanters en
zoon Tonny; Overl.ouders van der Linden-Verbruggen en overl.familie; Willem Jonkers
(vanw.verjaardag); Willem en Mia Jonkers-van Boven; Jaargetijde Maria van de VenSauels en overl.familieleden; Hans van Zoggel; Marion Jonkers-van Zoggel; Marietje van
der Linden-van Schaijk en overl.familieleden.
Overleden: Harrie van de Wijgert in de leeftijd van 87 jaar

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
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 35.22.94
Vervoersdienst Zijtaart 35.22.32
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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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: 06-15276074.
Gevonden: Goud-grijze schoudertasje met lippenstift
en snoepjes op kruising pastoor Clercxstraat en de
Voortstraat. Terug te halen bij Raaijmakers Drukwerk

Ook dit jaar verschijnt wederom
de kalender van de ZOV. Deze
wordt door de leden van de JAZ
verspreid. U kunt ons verwachten
vanaf zaterdag 9 december tot 23
december.
Wij mogen 1 kalender per adres afgeven. De kalender
is gratis, maar een vrijwillige bijdrage voor de JAZ
dagen wordt natuurlijk zeer op prijs gesteld.
De JAZ

Kerstconcert Lambertuskerk Zijtaart
Popkoor Vivace en gitaarclub Pizzicato organiseren samen
met 2 gastkoren Imagine en Mi Canto een kerstconcert op
zondagmiddag 17 december 2017 in de Lambertuskerk in
Zijtaart.
Er zullen een groot aantal kerstnummers gespeeld en
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gezongen worden die veelal ook door iedereen
meegezongen kunnen worden. In de pauze wordt koffie,
thee en cake aangeboden.
Aan de deelname van deze middag zijn geen kosten
verbonden.
Het concert begint om 14.00 uur en zal rond 16.30 met een
gezamenlijk kerstnummer worden de afgesloten. De kerk is
geopend vanaf 13.30 uur.
Graag tot dan!

Brunch
Op zondag 14 januari 2018 om
12.00 uur heeft VOW weer
traditiegetrouw een Nieuwjaarsbrunch voor alle leden en
niet-leden, dus ook alle Zijtaartse mensen zijn welkom.
De brunch vindt plaats in de kantine op sportpark De
Vonders. De kosten bedragen € 12,50 en kinderen t/m 12
jaar € 4,00.
Opgave uiterlijk7 januari 2017 in Kantine V.O.W. of bij
Toine Adriaans, Keslaerstraat 31, John de Wit via email
john.dewit@live.nl , Maria Cissen via email
mariacissen@kpnplanet.nl.
Misschien een tip voor de sint?
We hopen jullie allen op deze dag te ontmoeten.

Prikpost in Zijtaart.
De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de
Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de
prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.
De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten.
Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of
specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten
kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.
Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum
Bernhoven Voor alle openingstijden en locaties prikposten
zie: www.dcbernhoven.nl.
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email:
trombose@bernhoven.nl
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Lieke van Dijk uit Zijtaart komt
bij het Onderonsje!
Bij het ouder worden, treden er een aantal
veranderingen op in het menselijk lichaam en
niet alleen bij het bewegen. De laatste jaren is
er steeds meer aandacht voor het belang van
voldoende beweging. Maar wat als je pijn
krijgt in het lichaam tijdens dat bewegen?
Dan is het belangrijk en tijd om langs te gaan bij de
specialist in bewegen: de fysiotherapeut. Er spelen zich
specifieke processen in het lichaam af, bijvoorbeeld het
achteruitgaan van het gewrichtskraakbeen. Meestal ontstaan
veranderingen geleidelijk en merkt men dat een aantal
bewegingen of activiteiten lastig worden en gepaard gaan
met pijn. De spierkracht, coördinatie en mobiliteit van de
gewrichten nemen af, met als
mogelijk gevolg pijnlijke spieren,
stijfheid en problemen met dagelijkse
bezigheden.
Op maandagmorgen 4 december
2017 om 10.00 uur komt Lieke van Dijk van Fysio- en
Manuele Therapie Zijtaart in het Dorpshuis van Zijtaart met
de aanwezigen praten over wat fysiotherapie en manuele
therapie o.a. voor ouderen kan betekenen. Bij veel klachten
is het belangrijk dat niet alleen de klacht bekeken wordt,
maar ook de oorzaak van de klacht en het voorkomen van
het terugkeren van de klachten in de toekomst. De laatste
jaren gaat veel aandacht uit naar de preventieve
gezondheidszorg en daarvoor kunt u ook terecht bij de
fysiotherapeut. Voorbeelden van klachten waarvoor u bij de
fysiotherapeut terecht kunt zijn: klachten door slijtage of
artrose, reuma, schouderklachten, rugklachten, nekklachten,
hoofdpijn, verstuiking van de enkel, tenniselleboog,
houdingsproblemen, revalidatie na een operatie of na een
fractuur, etc. Vandaag zal Lieke van Dijk als eigenaresse
van Fysio- en Manuele Therapie Zijtaart ons bijpraten over
wat de mogelijkheden zijn. Zij zal na een korte inleiding de
mogelijkheden en onmogelijkheden toelichten en de bij ons
levende vragen graag willen beantwoorden.
Wat: Het Onderonsje voor alle 55+ers
Wanneer: maandag 4 december van 10 tot 11 uur
Waar: Het Klooster Zijtaart
Kosten: gratis, maar koffie of thee is voor eigen rekening
U komt toch zeker ook?

ZB4 Tijdens de inschrijfochtend waren er een aantal

organisatoren van de 24
uur aanwezig om de
inschrijvingen in
ontvangst te nemen.
Twee organisatoren hadden echter een andere
belangrijke afspraak. Ze moesten een
wereldrecord gaan vestigen. Daarvoor moesten
ze helemaal naar de Burgemeester Oudlaan 50 in
Rotterdam. Je raadt het natuurlijk al, welk
wereldrecord hebben deze twee organisatoren
mede gevestigd en wie waren het?
Het antwoord kun je invullen bij ZB4 in het
kwisboekje wat je krijgt tijdens de 24 uur van
Zijtaart.

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

Bamischijf € 1,60 p.st.
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
Ook telefonische bestelling mogelijk.
Pastoor Clercxstraat 53-55
Tel.: 363638
Patatterij open:
Ma- Di- Do: 19:00uur - 20:30 uur
Vrij – Zat: 17:00 uur - 20:30 uur
Zo: 12:00 uur - 20:30 uur
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Biljartclub KBO Zijtaart

KBO
KBO AGENDA
Maandag 4 december 10.00 uur: Onderonsje
Maandag 4 december 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 5 december 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 5 december 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 5 december 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 5 december 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 6 december 13.30 uur: Keezen
Donderdag 7 december 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 7 december 11.00-11.30
Opgeven bloemschikken
Donderdag 7 december 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 7 december 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 7 december 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 8 december 13.30 uur: Bridgen

Kaarten:
Uitslagen van 23 november:
Jokeren :
Mien Ketelaars
Ad v.Cuyck
Poedelprijs:
Ciska Coppens
Rikken:
Jan v.Zutphen
Tiny v.Zutphen
Poedelprijs:
Lenie Henst
Loterij:
Henk v.d.Linden
Uitslagen van 27 november:
Rikken:
Henk v.d.Linden
Harrie v.d.Acker
Annemieke v.d.Linden
Poedelprijs:
Anneke v.d.Braak
Loterij:
Jan v.Zutphen
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140 pnt.
85 pnt.
14 pnt.
65 pnt.
50 pnt.
- 87 pnt.

101 pnt.
77 pnt.
72 pnt.
– 37 pnt.

Uitslag wedstrijden onderlinge competitie d.d. 23-11-2017
Rien v Tiel
29 33 - Toon Cissen
58 60
Toon Nelissen
33 15 - Mies Gibbels
35 27
Chris v Helvoirt 18 9 - Willy Henst
24 17
Toon vd Oever
29 21 - Frans v Leuken
44 37
Tonn Verbruggen 24 19 - Jan Rijkers
15 3
Frans vd Broek
19 15 - Cor Coppens
23 29
Ad vd Heijden
16 17 - Willy vd Berkmortel 25 20
Rien Kemps
32 49 - Wim vd Sanden 41 36
Mies Gibbels
35 40 - Andre Schepers 34 17
Jan Rijkers
15 17 - Jan de Wit
26 24
Toon Opsteen
29 29 - Cor v Zutphen
60 98
Tonnie v Uden
32 32 - Jan vd Oever
18 16
Wim Kremers
26 22 - Hans v Erp
69 62

SPORTAGENDA
VOW Jeugd 25 nov. 2017
VOW JO19-1
DVG JO19-2
VOW JO17-1
vrij
Blauw Geel'38/JUMBO JO15-4 VOW JO15-1
Rood Wit '62 JO15-3 VOW JO15-2
VOW JO13-1
WEC JO13-2
VOW JO13-2M Blauw Geel '38/Jumbo JO13-9M
VOW JO11-1
Irene JO11-2
Heeswijk JO11-4
VOW JO11-2
Avanti JO9-3G
VOW JO9-1M
Schijndel/DE WIT JO8-3 VOW JO8-1
VOW JO7-1
Boskant JO7-1
VOW MO17-1
Berghem Sport MO17-1
VOW MO15-1
Volkel MO15-1
Volkel MO11-1
VOW MO11-1

8

1

3
5
2
1
1
16
18
5
8
2
1
6

2
2
2
3
8
2
1
3
5
3
0
1
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VOW Jeugd 2 dec 2017
uit
Schijndel/DE WIT JO19-3 VOW JO19-1
uit
Erp JO17-2
VOW JO17-1
thuis VOW JO15-1
Ollandia JO15-1G
uit
Sparta'25 JO15-3 VOW JO15-2
uit
DVG JO13-2G
VOW JO13-1
thuis VOW JO13-2M
Rhode JO13-6M
thuis VOW JO11-1
Mariahout JO11-2G
uit
Schijndel/DE WIT JO11-5 VOW JO11-2
thuis VOW JO9-1M St. Boerdonk/Keldonk JO9-2
thuis VOW JO8-1
Ollandia JO8-1G
vrij VOW JO7-1
vrij
uit
Olympia'18 MO17-1VOW MO17-1
uit
Vorstenbossche Boys MO15-1 VOW MO15-1
thuis VOW MO11-1
Nulandia MO11-1
VOW Senioren 3 dec. 2017
16:30u PVV
VOW Senioren 3 dec. 2017
14:00u Maliskamp 1
10:00u Avesteyn 5
11:00u VOW 4
11:00u VOW VR1
11:00u VOW VR2
20:00u WHV 3

15:00u
14:45u
13:00u
13:00u
11:30u
11:30u
9:30u
9:00u
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Ruitersport Zijtaart
Prijzenregen selectiewedstrijd dressuur

10:30u

10:30u
14:30u
12:00u
9:30u

VOW Veteranen
VOW 1
VOW 3
Ollandia 3
Pusphaira VR1
Rhode VR2
VOW 2

Biljartvereniging Krijt Op Tijd
Biljartvereniging Krijt Op Tijd heeft de organisatie op zich
genomen van het "Driebandenkampioenschap Meierijstad".
Voor dit eerste kampioenschap hebben zich 63 deelnemers
aangemeld en van 1 t/m 15 december zal er dus volop
gestreden worden om te bepalen wie de eerste
driebandenkampioen van Meierijstad wordt.
Het kampioenschap zal gespeeld gaan worden in het café
van het clubhuis van de vereniging "De Stapperij", De
Bunders 3 in Veghel. De vereniging nodigt alle
biljartliefhebbers uit om eens een kijkje te komen nemen.
De finaleavond is op vrijdag 15 december. Het volledige
programma staat op de site van de vereniging:
https://www.krijt-op-tijd.nl/

Dit weekend werd de derde selectiewedstrijd dressuur
gereden voor de pony’s in Uden. De vorige
selectiewedstrijd werden er geen prijzen gewonnen door de
Zijtaartse ponyruiters, maar dat werd deze wedstrijd
ruimschoots goedgemaakt!! Zo won Noa Spoorenberg in de
klasse DE-L2 met haar pony Dreamgirl de 2e prijs met
193,5 punten. Claire Vermaes won met haar pony Jolly
Jumper de 1e prijs in de klasse ABC-L1 met 194 punten en
met haar pony Muffin zowel een 1e als een 2e prijs met 201
en 203,5 punten in de klasse AB-B!! Ook door de dames
Nynke Broens en Milou Kemper werden prijzen gewonnen.
In de klasse C-B won Milou Kemper de 2e prijs met haar
pony Diamond met 193,5 punten en Nynke Broens werd
met haar pony Ebony in dezelfde klasse 3e met 187 punten.
In de klasse DE-B won Shirly van Dijk met haar pony True
Dream de 4e prijs met 201 punten.
Ook door de paarden werd een selectiewedstrijd dressuur
verreden, en wel in Wanroij. Daar wist Silvia Endevoets
een 4e prijs te winnen met haar paard Falkland T in de
klasse L2 met 209 punten. Nog 2 selectiewedstrijden te
gaan en dan weten we wie naar de Brabantse
kampioenschappen mogen!

Leuk om te geven, nog leuker om te krijgen
Verkrijgbaar bij De Fietsenwinkel Zijtaart
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Speelfilm TEENBEAT, nu ook in
Zijtaart
In de jaren 60 probeerde een groot deel van
de jeugd zich af te zetten tegen het, in hun
ogen maatschappelijke keurslijf. Meer in de
luwte van het tweede deel van de “roaring
sixties” vertelt deze film het verhaal van
Hans.
Als zanger van beatband “The Supertones”
komt hij in de gelegenheid zich steeds meer
vrijheid te verschaffen. Vrijheid die hij
vaak ook moet bevechten.
Dit verloopt bepaald niet zonder
problemen.
Afgelopen weekend ging de film
“Teenbeat” in partycentrum van Haandel in
Erp in première.
Het verhaal en scenario zijn van de hand
van Antoon Kerkhof evenals de organisatie
en de regie. De camera werd bediend door
Wiljan v Lankvelt.
7 jaar is er aan deze megaproductie
gewerkt. In totaal zijn er ruim 400 mensen
betrokken geweest bij het geheel waaronder
een cast van maar liefst 39 acteurs. Het
merendeel komt uit Erp maar ook een groot
aantal Zijtaartse medewerkers is hierbij
betrokken geweest waaronder een acteur,
diverse figuranten en leveranciers van
voertuigen.
De film is in deze regio opgenomen en ook Zijtaart is
hierin niet vergeten.
In deze film beleven we de jaren 60 opnieuw in al zijn
facetten.
De medewerkers hebben een geweldige prestatie
geleverd en het resultaat is een 2 ½ uur durende
speelfilm geworden die geen seconde verveelt.

Graag bieden we ook de mensen in Zijtaart de
gelegenheid om deze indrukwekkende film te
bekijken. Hopelijk maken veel mensen hiervan
gebruik.
Op donderdag 11 januari 2018 draait “Teenbeat” in
zaal Kleijngeld.
Aanvang 19.30 uur.
Kaartjes ( € 5,- ) zijn vanaf donderdag te koop bij cafézaal Kleijngeld.

Kadotip voor de feestdagen
Seiters Reigerke: een speciaal zachte kruidenbitter van Zijtaartse hand
Seiters Durske : een honinglikeur met geschiedenis, zachte smaak
Seiterse Deugniet: een honinglikeur uit eigen brouwsel, pittige smaak
Seiters Nunneke : een speciaalbier gebrouwen in opdracht voor cafe Kleijngeld
Alle dranken alleen verkrijgbaar bij cafe zaal kleijngeld

Yvonne en Franc Kleijngeld Pastoor Clercxstraat 53 – 55,
5465 RE Zijtaart Tel: 0413-363638 www.feestzaal.nl
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SPORTUITSLAGEN
VOW Senioren 25 nov. 2017
VOW Veteranen
Avanti
VOW Senioren 26 nov. 2017
UDI'19/CSU VR30+1
VOW VR30+2
VOW 1
NLC'03 1
VOW 2
HVCH 10
VOW 3
Heeswijk 4
SCMH 5
VOW 4
MVC VR1
VOW VR1
TOP VR1
VOW VR2

Afgelast
1 - 13
1-1
4–3
0-4
7-3
2-5
4-0

Geen kind is zo aanwezig
dan het kind dat wordt gemist.
Voor wie brandt u een kaarsje
tijdens Wereldlichtjesdag?

29 nov. 2017 – 6 dec. 2017
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Ieder jaar, op de tweede zondag van december, herdenkt de
wereld alle kinderen die vroegtijdig, om wat voor reden dan
ook, van ons heen zijn gegaan. Het initiatief voor World
Wide Candle Lightning ontstond eind jaren negentig in
Amerika. Ook in Nederland wordt Wereld-lichtjesdag,
zoals het initiatief inmiddels heet, steeds bekender.
Claassen Uitvaartzorg is al enkele jaren actief betrokken bij
het initiatief Wereld-lichtjesdag. Op Wereld-lichtjesdag kan
iedereen om 19.00 uur een kaarsje aansteken, ter ere van
alle kinderen die gestorven zijn. Door dit te doen in de
verschillende tijdszones gaat er in 24 uur als het ware een
golf van licht over de wereld. Het geeft mensen die een
kind verloren hebben het besef dat men niet alleen staat in
het verdriet.”

Dit jaar zal Wereld-lichtjesdag op één locatie worden
gehouden: de kapel van de Zusters Franciscanessen, Deken
van Miertstraat 8 te Veghel. Agnes van Wijk zal samen met
Bo Brans invulling geven aan deze bijzondere avond.
Livemuziek zal worden verzorgd door Nicole van Hoof en
Claassen Uitvaartzorg organiseert
Jip Tissink.
dit jaar op zondag 10 december
Iedereen die zich betrokken voelt bij Wereld-lichtjesdag is
voor de zevende maal Wereldvan harte welkom. Claassen Uitvaartzorg stelt het op prijs
lichtjesdag, een dag ter
als
belangstellenden zich vooraf aanmelden.
nagedachtenis aan alle overleden kinderen. Tijdens de
Dit
kan telefonisch (085) 744 10 24) of per mail
herdenkingsbijeenkomst die dit jaar in de kapel van de
(wld@claassen.eu),
met vermelding van de naam van de
Zusters Franciscanessen georganiseerd wordt, is er
persoon
die
men
wil
herdenken en met hoeveel personen
gelegenheid om een kaarsje te branden en te luisteren naar
men
aanwezig
is.
Belangstellenden
zijn welkom vanaf
livemuziek, troostende woorden en gedichten. Omdat het
18.00 uur. De herdenking begint om 18.30 uur, zodat om
branden van kaarsen over de gehele wereld om 19.00 uur
lokale tijd plaatsvindt, is de wereld letterlijk een etmaal wat 19.00 uur alle kaarsjes kunnen branden. Er is ruimte voor
eigen inbreng zoals een gedicht of lied. Dit wel graag
lichter. Deze golf van licht is een troost voor mensen die
vooraf aangeven, zodat dit in het programma opgenomen
een kind verloren hebben.
kan worden.
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Nieuwjaarsbrunch V.O.W.

Zondag 14 januari 2018
Tijd: 12.00 uur
Kosten tm 12 jaar € 4,- p.p.
Vanaf 13 jaar € 12,50 p.p.
Opgave uiterlijk7 januari 2017
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 t.n.v. V.O.W.
o.v.v. Brunch voor- en achternaam

Uw opgave is definitief als de betaling is voldaan voor
7 januari 2018

NIET VOORAF BETAALD = GEEN DEELNAME
(oude brunchkaarten zijn niet 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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VOW - NLC'03 1-1 (1-0)
27 nov 2017

VOW beloont zichzelf niet met een 3-punter.
Vandaag stond er een thuiswedstrijd op het programma tegen
NLC'03. Vanaf het eerste fluitsignaal een gedreven en goed
voetballend VOW. Al na een paar minuten werd dit beloond
met een kopbal vanuit een corner door Stef van Stiphout; 1-0.
Hierna een eenzijdige eerste helft. VOW domineerde en schiep
zich aardig wat kansen, won bijna alle 2'de duels en wist de
spaarzame counters van de tegenstander te neutraliseren. Het
was dan ook een klein 'wonder' dat de ruststand slechts 1-0
was.
De tweede helft eenzelfde spelbeeld, maar een goede kopkans
van Tom vd Oever vond niet het netje en Rick van de Linden
kwam een teenlengte te kort op een prachtige voorzet van
Sander Vos. Na 65

minuten vloeiden de krachten wat weg bij VOW en kwam
NLC'03 beter in de wedstrijd. Maar toch geheel onverwacht valt
de 1-1 uit een prachtige vrije trap. Wederom een flinke domper.
Vlak hiervoor moet Bart vd Laar het veld verlaten met een
hamstringblessure en dit verlies doet zich voelen. Het laatste
kwartier was ineens volledig voor de tegenstander en Jorg
Giebels moet een paar keer handelend optreden. Op karakter werd
het eindsignaal gehaald met een remise; waar op basis van de
eerste 70 minuten 3 punten meer dan verdiend waren geweest.
Hierna kon VOW met selectie en aanhang direct door naar de
receptie van prins Ronald d'n Uurste, onze vaste rechtsback die
met de carnaval de scepter zal zwaaien over Zijtaart. En hier wist
onze voorzitter bekend te maken dat trainer Jordy van Boxtel
voor nog een seizoen is vastgelegd en dat zijn rechterhand prins
Ronald d'n Uurste zal worden met Dorus Dortmans als nieuwe
leider. Dit nieuws werd met veel
gejuich en nog meer bier ontvangen.
@ Jeroen Bosch

Wandelen voor conditie
en gezelligheid
Wandelgroep Blijf Actief vierde op
16 november haar tienjarig bestaan.
Zoals elke donderdagmiddag
vertrok de groep mensen met
geheugenproblemen en hun
mantelzorgers vanuit het
PietBrueghelHuis voor een
wandeling in de natuur. Onder
leiding van sportdocente Gonny van
Zutven en de vaste vrijwilligers en
in gezelschap van wethouder Eus
Witlox, werd tijdens de wandeling

een paar keer gestopt om wat oefeningen te doen en een
eenvoudig spel te spelen. Na de wandeling haalden de
deelnemers en de begeleiders herinneringen op aan de
afgelopen jaren, onder het genot van een kop koffie en
taart. In zijn toespraak benadrukte de wethouder niet alleen
het belang van het bewegen, maar ook van het wekelijkse
samenkomen. Een paar uurtjes eruit ervaren zowel de
deelnemers met geheugenproblemen als hun mantelzorgers
als heilzaam. Lekker in beweging kunnen zij gezellig met
iemand praten en ondertussen ook nog van de natuur
genieten.
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er is nog plaats
Blijf Actief verzamelt iedere donderdagmiddag om 13.45
uur bij het PieterBrueghelHuis. Deelname is gratis en
mogelijk voor iedereen die zich bij de groep thuis voelt. Na
de wekelijkse wandeling is er altijd gelegenheid om een
kop koffie of thee te drinken en met elkaar verder te praten.
Rond 15.30 uur wordt de middag afgesloten. Bij slecht
weer is er binnen iets te doen. In de groep is nog plaats voor
nieuwe deelnemers. Mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen
op donderdagmiddag vrijblijvend eens langskomen. Wie
meer informatie wil of zich wil aanmelden, kan daarvoor
tijdens kantooruren bellen naar ONS welzijn,
telefoonnummer 088-3742525. Of rechtstreeks contact
opnemen met Gonny van Zutven, via telefoonnummer
(0413) 476894 of e-mailadres
gonnyvanzutven@gmail.com.

MVC VR1 - VOW VR1: 2-5
Dag 9 op het eiland van de onbekenden in de derde klasse.
Nog voor zonsopgang werden de eerste kandidaten al
wakker na een onrustige, korte nacht. De tassen werden
weer ingepakt en iedereen verzamelde zich bij het
vertrekpunt naar de proef van deze dag. Deze expeditite zou
geen echte expeditie zijn als er geen verrassende wending
zou zijn. Jeroen deelde de kandidaten mede dat hij zich op
dag 8 vergist had. De eerste wedstrijd van de nieuwe
periode begint vandaag. Dus toch nog wat extra spanning
op deze proef.
Alle kandidaten van het eiland van de onbekenden hebben
goed getraind om aan deze expeditie deel te nemen. Ze
staan op dag 9 dan ook op een derde plek en dit gaan ze niet
zomaar afgeven natuurlijk. Ze zijn er op gebrand om de
meer ervaren deelnemers van dit spel in de derde klasse een
zogenoemd poepie te laten ruiken. Op naar de proef van
vandaag. Niet alle kandidaten zijn op deze dag fysiek fit en
dat is al snel tijdens de proef te merken. Na 20 minuten
gespeeld te hebben wordt besloten om de eerste eilandraad
te hoduen. Binnen het kamp is iedereen er over eens dat de
zwakkeren in deze fase van het spel als eerste de expeditie
moeten verlaten. Degene die de zwaarste nacht heeft gehad
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en daardoor fysiek niet in staat is de proef uit te spelen
wordt weggestemd. Deze keer was dat captain Amber. Het
onderlinge duel op de bank werd gewonnen door Liz en zij
mocht de lege plek in het team op komen vullen, zodat de
proef toch met een voltallig team uitgespeeld kon worden.
Het team van het eiland van de onbekenden stond op dat
moment wel al op een 0-1 voorsprong door een goal van
Carla na een, vandaag enige in zijn soort, goede corner van
Amber.
De proef van vandaag was niet makkelijk. Maar
langzaamaan kregen de kandidaten een beetje in de gaten
hoe deze proef gespeeld moest worden. Het doel van de
proef was echt heel duidelijk. Het kamp wat de meeste
goals zou maken zou immuniteit winnen vandaag. Af en
toe waren er mooie acties. zoo ook een mooie combinatie
via Rachel naar Laura en Britt kon de bal rustig in het doel
van het andere kamp tikken. Vandaag was het verder de
dag van de dode spelmomenten voor de bewoners van het
eiland van de onbekenden. Wederom een corner, deze keer
van Britt, werd zonder genade in het doel geschopt door
Lindy: 0-3.
Onder zware omstandigheden vond de proef van vandaag
plaats. Het was koud (bij de voorbereiding hadden alle
teamleden zelfs op aanraden van Jeroen een lange broek
aan) en met name de ondergrond werd als zeer zwaar en
van een slechte kwaliteit ervaren. Dit kwam de toch al
verzwakte conditie van de kandidaten van het eiland van de
onbekenden niet ten goede. De referee van deze proef
besloot daarom dat er even gepauzeerd ging worden. Het
team van het eiland van de onbekenden nam hiervan
gebruik om nog een eilandraad te houden. Wederom ging
de fase van het spel voor en werd er besloten om nog één
van de (vele....) zwakkere schakels in te ruilen voor iemand
van de bank. Jolijn kwam in het team op de plek van Lisa.
Meteen bij de hervatting van het spel werden de
onbekenden verrast. Het was een fase in het spel welke zij
graag snel vergeten. De kandidaten vergaten te
communiceren én te luisteren naar elkaar. Is dit toch het
gebrek aan ervaring? Of speelde de fysieke gesteldheid in
deze fase parten? Hoe dan ook, in een mum van tijd stond
het 2-3. Nog wel in het voordeel van de onbekenden. Al
eerder is genoemd dat het team van het eiland van de
onbekenden er op gebrand is deze proef te winnen. Dus de
schouders er onder en door.
Voor aanvang van de proef van vandaag werd gevraagd wie
het doel van de kandidaten van het eiland van de
onbekenden zou willen verdedigen. Nicole had ook wat
fysieke klachten en koos ervoor om de doelvrouw te zijn
deze dag. Zij heeft deze taak heel serieus opgepakt met
mooie, waarvan één spektaculaire, reddingen. Na afloop
van de proef mocht zij dan ook 'The last Woman standing'
op gaan halen en kreeg ze de immuniteitsketting van deze
dag.
Maar voordat het zover was moest de 'mindere fase' in deze
proef nog even recht gezet worden. Dit was wel besteed aan
Laura. Zowel een pass van Liz als later eentje van Richelle
wist ze boelkloedig in het doel te werken. Zo zette zij de
eindscore van 2-5 op het bord. Deze overwinning werd later
deze dag groots gevierd tijdens het samensmeltingsdiner
waar ieders fitheid weer helemaal op orde kwam.
Op naar dag 10 van deze expeditie. Wie weet, nu we nog
steeds op de derde plek staan, maken we nog kans om op
finalisteneiland te komen.

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 27 nr. 10

Hallo Seitert, bedankt voor deze twee
topweekenden!
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je. Door al deze mensen heb ik echt twee top weekenden
gehad!! Super bedankt!
Ik hoop nog veel van deze mooie momenten mee te mogen
maken als prins van de Reigers, nogmaals iedereen
bedankt! En je weet het: D’r bij zen is mee make!!

Bedankt!!
Graag willen wij:
Jeugdprins: Stan
Jeugdprinses: Liz
Adjudant :Tygo
Adjudante: Isa
Bram, Martijn, Milou en Bram
Iedereen bedanken die op onze supergezellige receptie
is geweest.
Wij gaan er met iedereen een geweldige carnaval van
Na bijna een half jaar liegen, zwijgen en smoesjes was het
vrijdag 17 november zover! Ik zou onthuld gaan worden als maken.
Prins van de Reigers. Weinig zenuwen overdag, gewoon
En dat gaan we doen onder ons motte:
gewerkt, nog ff op feest en dan snel naar de gymzaal. Op de
terugweg van het feestje begonnen de zenuwen te komen,
maar eenmaal in de zaal stond ik op mun gemak. Nog 1 uur
tot onthulling! Nog even vlug wat spraakwater gedronken
samen met mun vrienden van de Dupkes en mun plaats
ingenomen in de zaal, zodat de weg naar het podium vrij
was! De onthulling begon, iedereen gefocust op het podium
en ik stond al te genieten in de zaal, zetje van Mark mijn
adjudant in mun rug en naar boven via de loopplank! Daar
stond ik dan Prins Ronald de 1e! Achter het podium
omkleden, even snel een interview met Kliknieuws en weer
snel terug naar het podium waar ik verder geïnstalleerd
werd. Nu gaat het dus echt beginnen! Even voorstellen in
de ton en afgesloten met de spreuk van dit jaar: D’r bij zen
is mee make! Polonaise de zaal in, mooi om te zien al die
mensen die naar je toe komen om je te feliciteren. Deze
avond gaat zo snel voorbij, het was meteen laat! Een zeer
goed begin van wat er hopelijk allemaal nog komen gaat!
Zondag 26 November Prinsenreceptie. Om 09.00 uur thuis
opgehaald door mun vrienden van de Dupkes op een
toepasselijk ziektebed en ziekenwagentje. Op weg naar
mijn 2e thuis (VOW) waar ex-prins Teun en zijn gevolg
klaar stonden met een goed bodempje voor deze dag!
Broodje gebakken ei en koffie, na een rondje door Seitert
en een borreltje bij Kleijngeld, afgezet bij de gymzaal! Nog
een bakje koffie en de receptie ging van start. Wat een top
middag! En kwamen zoveel mensen en verenigingen in een
korte tijd voorbij, hier ga ik nog lang van nagenieten! Een
bezoekje van de dames en heren van de de Dupkes pak ik er
even uit: wat jullie in korte tijd allemaal geregeld hebben,
echt geweldig! En dan de middag afsluiten met een nieuw
prinsenlied: Prinske Ronald. Helemaal super!!
Kroegentocht door Seitert, zoveel mensen op de been!
Vanuit Het Klooster met zun alle op pad naar het kapelletje,
via het kapelletje naar Kleingeld, Eethuis de Reiger,
Adjudant Mark, om daarna af te sluiten bij ons thuis met
koffie en broodjes in de tent!
Bij deze wil ik alle mensen die de moeite hebben genomen
om me te komen feliciteren hartelijk bedanken. Ook al die
vrijwilligers/leden van cv de Reigers wil ik bedanken, wat
die mensen allemaal regelen: echt alles wordt geregeld voor

Me dees families vur op,
Wordt carnaval helemaal TOP!!

Pastoor Clercxstraat 46, 5465 RJ Zijtaart
Telefoon (0413) 36 61 78
Rabobank NL98RABO 0160.80.84.80

Lekker gourmetvlees of fondue:
Bestel het nu.
Gourmetschotel :
± 250 gr p.p.
p.p.

€ 5,-

Gourmetschotel :
luxe
± 300 gr p.p.
p.p. € 6,Ook lekkere :

Biefstuk
Hamburgertjes
Mini-kipsaté
Snitsels
Kipfilet
Biefstuk
Hamburgertjes
Mini-kipsaté
Kipfilet
Varkenshaas
Shoarmavlees
Canadese ham
Bourgondische rib
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Uitslag Loterij 11-11bal.
Tijdens het 11-11bal hebben we weer de winnende
loten van de jaarlijkse loterij
getrokken.
Carnavalsvereniging De Reigers
dankt iedereen voor hun
bijdrage. Mede met deze opbrengst
kunnen we van Carnaval in Zijtaart
een waar feest maken.
De prijzen worden thuisgebracht.
De uitslag vind je hieronder.

Lotnr
1
Geldprijs €188,2
Geldprijs € 133,3
Geldprijs € 77,4 Cadeaubon Broks bloemen
5 Dinerbon eethuis 'De Reiger'
6 ZOV BON twv € 20,7 ZOV BON twv € 20,8 ZOV BON twv € 20,9 ZOV BON twv € 10,10 ZOV BON twv € 10,11 ZOV BON twv € 10,12 ZOV BON twv € 10,13 ZOV BON twv € 10,14 ZOV BON twv € 10,15 ZOV BON twv € 10,16 ZOV BON twv € 10,17 ZOV BON twv € 10,18 ZOV BON twv € 10,19 ZOV BON twv € 10,20 ZOV BON twv € 10,21 ZOV BON twv € 10,22 Seiters Reigerke
Typfouten onder voorbehoud.

2149
771
1753
179
80
1051
2294
1085
185
1984
140
972
926
776
680
993
2305
1399
1108
2017
2280
2373

Mam…ga toch scheiden!

Kinderen willen eigenlijk nooit dat ouders gaan scheiden.
Als je dus een dergelijke uitspraak van je kinderen hoort,
betekent dat wel dat er iets aan de hand is. Kinderen willen
vaak een van de ouders (meestal de in hun ogen “zwakste
partij”) beschermen. Vaak is dat de moeder, soms ook de
vader.
Maar in dit geval ging het om bescherming van moeder.
Moeder werd regelmatig door vader op de ziel getrapt en
ondanks pogingen van moeder om dit te
bespreken was het hem onvoldoende gelukt
prijswinnaar
dit te veranderen. En soms waren zijn
Martien Verbruggen
ongenuanceerde opmerkingen ook gericht
Fam. G. Hooijmans
tegen de kinderen, die dat uiteraard ook niet
Bas Schevelier
leuk vonden. Deze moeder zag geen andere
Fam. Deckers
uitweg meer dan inderdaad uit elkaar te
gaan, hoewel ze wel zag dat haar man zijn
Fam. Van den Acker
best deed om te veranderen. Maar ze dacht
Koen van de Ven
dat ze haar kinderen tekort deed door bij
Ton Tillaart
haar man te blijven. En soms was ze het ook
Henry Rovers
zelf zat.
Fam. Van Nunen
Zo kwamen ze bij mij terecht. De botte
Fam. Van den Berg
opmerkingen van vader hadden wel ergens
Marieke van de Laar
mee te maken, die kwamen niet uit de lucht
vallen. Ook daar hebben we over gesproken.
Harold van der Linden
Maar ook over de mogelijkheid om
Dhr. Van Rooijen
positieve dingen uit te spreken en niet alleen
Fam. Van der Linden
complimenten geven en leuke grapjes
Fam. Van den Oever
maken, maar zelfs de eigen kwetsbaarheid
Schoenmakers
niet schuwen. Want ook deze vader wilde
Fam. Van de Rijt
graag een goede band met zijn kinderen. Hij
Wim van Hoof
vroeg aan mij hoe hij beter met zijn
kinderen om kon gaan. Natuurlijk had ik
Huub van der Heijden
daar tips voor, maar het kan ook zo
Fam. Van Grinsven
weldadig zijn voor de kinderen als ze
Toine Adriaans
bemerken dat je het niet zo slecht bedoelt en
Jan van Oort
dat je het zo graag anders zou willen. Dat je
bereid bent om te leren.
Ik heb ook met de gezamenlijke kinderen gesproken, zodat
zij al hun boosheid over hun
vader (en hun moeder) eens
konden uiten. Daarna hebben
we besproken dit in een
gezinsoverleg met de ouders
erbij te bespreken. De kinderen
hebben dat gedaan en nu heeft
het gezin een goede band.
Vader is daarnaast nog aan een
persoonlijke therapie elders
begonnen. De kinderen varen
er wel bij en moeder voelt zich
een stuk beter. Ik heb haar nog
enkele keren apart gesproken
om haar weerbaarder te maken
wanneer vader weer botte
opmerkingen maakte.
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Skup en riek
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Pal voor het huisje stond een waterput, voerlui uit Oss,
Uden en andere plaatsen uit Oost Brabant lieten daar hun
paarden drinken alvorens de tocht naar bijvoorbeeld
Lieshout, Eindhoven, Nuenen of verder Brabant in voort te
zetten.
Het piepkleine boeren arbeidershuisje met strooien dak
ging schuil onder een grote lindeboom. In het bovenlicht
van de voordeur was een gekruiste schop en riek
aangebracht.
Ene Johannes Heesakkers heef t het huis in 1792 laten
bouwen.
De eerste bewoner van het huisje was volgens het register:
van den Brand, die woonde er tot 1798 . Daarna ging het
huisje via ver-erving naar Philip Heesakkers. Door verdere
ver-erving kwam het in bezit van zijn kinderen, die het
weer doorverkochten aan Jonkheer Josephus de Kuijper. In
1848 verkocht die het weer door aan Jonkheer F.J.
Rijkckevorsel.
In 1955 kwam het in bezit van mevr vd Ven-Hurkmans,
niet veel later is het gesloopt .
WimVissers

Bibliotheekpunt Zijtaart
Wie kent dit oude huisje nog “Skup en riek” dat van 1793
tot 1956 aan de weg van Veghel naar Rooi stond (nu
Dorpshuis 'Het Klooster
Biezendijk). Oudere Veghelaren kunnen het nog weten.
dinsdagmiddag
Het huisje stond vrij aan het begin van de weg Veghel/
dinsdagavond
Rooi.
Vóór dat de Zuid-Willemsvaart werd gegraven liep de
verbindingsweg van Veghel naar Rooi dus zuidelijker dan
de in 1825 aangelegde weg over de ophaalbrug bij de sluis
en het voormalige restaurant van Willy den Ouden (dat is
ongeveer waar nu de Rembrandlaan bij het kanaal uitkomt).
In de oorlog is deze ophaal brug door het verzet opgeblazen
en vervangen door een noodbrug. In de volksmond
“hoogbrug” genoemd van wegen de steile stijging
Daarvóór liep dus de weg naar Rooi via de Leest, de
Biezendijk, Laarsweg, koevering en Eerschot .
Langs de knoptoren kwam men destijds in het centrum van
Roi.
Het huisje zal door de meeste automobilisten vanaf de
begin jaren 50 (van wegen het toenemende autoverkeer)
al niet meer zijn opgevallen.
Toch heeft het huisje een interessante geschiedenis.

Z
B
5

De vorige vraag ging over
een wereldrecord wat twee
organisatoren van de 24
uur al mee hebben gehaald.
Tijdens de 24 uur willen
we ook een record vestigen. Daarvoor stond er een hint
tijdens de inschrijfochtend. Wij horen graag welke hint
we hadden neergezet en welke kleuren deze hint had. We
hebben het dan natuurlijk over het voorwerp, niet over
het papiertje met het logo van guiness worldrecords wat
erop lag!
Het antwoord kun je invullen bij ZB5 in het kwisboekje
wat je krijgt tijdens de 24 uur van Zijtaart.

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
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ZIJTAARTSE DECEMBERAKTIE
In de periode van 1 december t/m 31 december 2017 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 2017.

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 dinsdag 2 januari,
voor de prijsuitreiking in Cafe-zaal Kleijngeld.
De hele trekkingsuitslag zal worden bekend gemaakt in het Dorpsnieuws Zijtaarts Belang
van 3 januari 2018.

De deelnemers zijn:
Autocentrum Zijtaart BV M. v.d. Heijden
Café-zaal Kleijngeld
Dorpswinkel Van de Rakt
Eethuis de Reiger
De fietsenwinkel Zijtaart
Raaijmakers drukwerk
Ad van Kessel BBQ specialist
Zuivelhandel Theo Bosch

