Ook dit jaar verschijnt weer de jaarlijkse 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.
(Vanaf 23 december voor € 5,00 te koop bij de Fietsenwinkel Zijtaart.)
Via deze weg wensen wij iedereen alvast prettige feestdagen!
De JAZ

Mededeling: H. Lambertus Zijtaart
I.v.m. de gezondheidstoestand 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.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 10 december 9.30 u. Woord- en Communieviering (Vivace)
Wij gedenken: Uit dankbaarheid voor een 50-jarig Huwelijksjubileum; Overl.familie van
Zutphen-van Genuchten; Overl.familie Pepers- van Lankvelt; Mari en Henriëtte van den
Hurk- de Koning (vanw.verjaardag); Cor en Bertha Oppers-van Erp (vanw. verjaardag);
Jaargetijde Jan Oppers; Jaargetijde Johan en Jaan Schepers-van Nunen, zoon Jos en
schoondochter José; Marinus en Cato van den Akker-Kremers en zoon Jos; Tony van
Cuijk-van den Broek (nms.de vriendinnen); Overl.ouders van den Hurk-de Visser, Pater Jan
en overl.familieleden; Bert van Heertum nms. Buurtver. Krijtenburg); Overl.ouders van den
Biggelaar-van der Zanden en overl.familie; Sien van Nunen-van Schaijk (nms. Ad en
Ellie); Harrie van der Heijden.
Overleden: Afgelopen vrijdag 1 december is Harrie van der Heijden in de leeftijd van 90
jaar overleden. De avondwake is a.s. woensdag 6 december om 19.00 uur en de plechtige
uitvaart vindt plaats a.s. donderdag 7 december om 10.30 uur, waarna hij hier op onze
Parochiebegraafplaats zal worden begraven.
Lezing Bisschop Mgr. Gerard de Korte:
Op woensdag 13 december komt onze bisschop Mgr. Gerard de Korte
naar de Franciscusparochie in Veghel. Hij wil graag met zoveel
mogelijk mensen in gesprek gaan over de toekomst van kerk en
geloof. Iedereen is woensdag 13 december om 20.00 uur van
harte uitgenodigd in de H.Hartkerk
(zie voor meer informatie de flyers achter in de kerk)

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance 1 1 2
Huisartsenpost:
0900-8860
Avond, nacht en het weekend
Politie
direct
Wijkagent Zijtaart
Brandweer direct

0900-8844
0900-8844
073-61.23.123
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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 . Voor meer
informatie: 06-15276074.
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Bedankt
Graag willen wij iedereen bedanken
voor de overweldigende belangstelling
tijdens mijn receptie ter gelegenheid
van mijn afscheid bij het Dorpshuis en
I.B.N. en wensen we de nieuwe
beheerder Chris veel succes.
André en Nelly Scheepers.

Ons 60 jarig huwelijk
is een onvergetelijke dag geworden.
Wij willen iedereen bedanken die ons
heeft gefeliciteerd met kaarten,
bloemen, cadeaus en handen.
Het was echt skôn!
Jan en Mien van den Tillaart,
kinderen en kleinkinderen

Solistenconcours Sint Cecilia zondag 10 december!
Op zondag 10 december wordt het jaarlijkse
solistenconcours gehouden in het Dorpshuis van Zijtaart.
In de ochtend (aanvang 10.30 uur) zullen de majorettes en
enkele slagwerkers laten zien wat ze allemaal kunnen. Voor
de majorettes zal de prijsuitreiking rond 12.15 uur plaats
vinden.
Het middagprogramma zal om 13.30 uur starten, dan
mogen de blazers en overige slagwerkers optreden. De
prijsuitreiking van de slagwerkers en blazers zal rond 15.30
uur zijn.
Alle deelnemers zullen worden beloond met een oorkonde
en een advies van de jury. Ook worden er enkele bekers
uitgereikt voor de toppers van de dag.
De winnaars kunnen zich plaatsen voor de Meierijstad Cup
op 28 januari 2018 in Zijtaart. Zij zullen dan gaan strijden
tegen leerlingen van alle fanfares en harmonieën uit de
gemeente Meierijstad.
Iedereen is welkom om de dansers en muzikanten aan te
moedigen! Graag allen tot ziens op zondag 10 december.
De toegang is gratis.
Fanfare Sint Cecilia Zijtaart

NIEUWS VAN DE DORPSRAAD
Duofiets
Van de duofiets wordt veel gebruik gemaakt en vervult zo
de functie waarvoor hij is bedoeld. Zo kunnen ook mensen
waar het zelfstandig fietsen te veel energie kost, toch
beweging hebben en genieten. Tijdens het fietsen kan het
zijn dat er iets stuk gaat of een ander probleem kan zich
voordoen, ga er zelf niet aan werken. Kan de duofiets nog
gewoon gebruikt worden, meldt het dan bij terugkomst
zodat het probleem bekend is en opgelost kan worden. Is
het probleem te groot en kan je niet verder fietsen, bel dan
naar de Fietsenwinkel Zijtaart. Zij zullen zorgen dat jullie
en de fiets worden opgehaald met een aanhanger die
geschikt is om de duofiets te vervoeren. Op deze manier
hopen we nog lang gebruik te kunnen maken van de
duofiets.
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KBO Zijtaart vertoont Love Actually!
Love Actually is een hilarische film die zich afspeelt in de
weken vlak voor Kerstmis en met dit gegeven kiezen we er
voor om deze film in aanloop naar de donkere dagen te
draaien op maandag 11 december. Een
ultieme romantische komedie van de
makers van Notting Hill en Bridget Jones's
Diary. Een
kaskraker met een
fantastische cast;
bestaande uit louter
sterren en een schitterende
soundtrack. Een film waarin de ups
en downs in de relatiesfeer
ongekende pieken en dalen bereiken.
Love Actually is niet een verhaal over de liefde, maar wel
tien verschillende, over vriendjes en vriendinnetjes,
echtgenoten en echtgenotes, vaders en zoons en popsterren
en hun managers. In de film worden verschillende koppels
en hun liefdesleven gevolgd, die ieder op hun eigen manier
liefde en vriendschap beleven. Want als je goed oplet, zul je
zien dat de liefde eigenlijk altijd en overal om je heen te
vinden is. Zeker in de aanloop naar Kerst!
Deze filmmiddag wordt speciaal
georganiseerd voor de leden van de KBO.
Wanneer: maandag 11 december 2017
Waar: Ontmoetingszaal Dorpshuis Zijtaart
Aanvang: 13.30 uur, met een kleine pauze
om een consumptie te kunnen kopen
Kosten: gratis

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

Gehaktstaaf € 1,80 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

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond
In de maand december is er ook weer de gelegenheid om
samen gezellig te praten tijdens een heerlijke maaltijd bij
SAMEN aan TAFEL. Dit vindt plaats op woensdag 13
december. Vanaf 17.30 uur staat er voor slechts € 9,00 in de
ontmoetingszaal van ons Dorpshuis weer een verrassende
maaltijd voor uw klaar.
Een gezellig samenzijn door samen te
eten met buren en/of dorpsgenoten. Je
kunt ook iemand vragen, die zelf niet
meer zo mobiel is of niet graag alleen
gaat, mee te gaan eten op 13 december.
Het kan voor zulke mensen een mooi
opstapje zijn om vaker aan activiteiten
deel te gaan nemen en op die wijze
elkaar te ontmoeten. Hebt u geen
vervoer om zelfstandig te komen, meld het ons en wij
regelen het.
Voor de “SAMEN aan TAFEL” van woensdag 13
december kunt u zich telefonisch aanmelden tot uiterlijk
vrijdag 8 december om 12.00 uur bij Rieky v.d. Heijden,
tel: (0413) 36 22 54 of tel. (06) 102 557 82 of bij Annie
Pennings, tel: (06) 423 504 89.

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur
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KBO
AGENDA:
Maandag 11 december 13.30 uur: Filmmiddag
Dinsdag 12 december 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 12 december 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 12 december 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 12 december 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 13 december 13.30 uur: Kienen
Donderdag 14 december 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 14 december 09.00 uur: Bloemschikken
Donderdag 14 december 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 14 december 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 14 december 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 15 december 13.30 uur: Bridgen
BRIDGEN
Bridgeuitslagen ZBC’01 week 48
Dinsdag 28 november 2017
Lijn A:
1 Ria veldhuis en Mien Vissers
2 Mien van Berkel en Mien Verhoeven
3 Jan Rijkers en Gerard Bekkers
4 Cor v.d. Berg en Cor Mollen
4 Toon van Schaijk en Marietje van Schaijk
Lijn B:
1 Piet Reijbroek en Toos Reijbroek
2 Anneke Jans en Maria Pepers
3 Clasien Nolle en Trudy Smulders
4 Ad Koevoets en Henk v.d. linden
5 Chris v. Helvoirt en Christien v. Helvoirt
KBO bridge.Vrijdag 1 december 2017
Lijn A:
1 Toon van Schaijk en Marietje van Schaijk
2
Ad Vervoort en Nellie Vervoort
3 Cees van Hout en Riet van Hout
4 Ben v.d. Steen en Tiny v.d.Steen
5 Jan Rijkers en Riek Rijkers
Lijn B:
1
Anny v.d. Hurk en Lida v. Houtum
2 Jos Peters en Maria Peters
3 Liesbeth v.Dijk & Nellie Phillipsen
3 Jo v.d. Tillaart en Jo Verhoeven
5 Tonny Rijkers en Tonn Verbruggen

64,58%
55,83%
54,17%
53,75%
53,75%
63,02%
62,29%
53,65%
53,13%
52,81%

67,71%
58,33%
54,69%
52,60%
49,48%
63,89%
55,56%
50,83%
50,83%
49,31%
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BILJARTEN
Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag regionale senioren biljartcompetitie Zijtaart Lieshout B d.d. 27-11-2017
Cor v Zutphen 63 63 - Jozef v Leuken
56
Toon Cissen
60 34 - Jozef v Leuken
56
Frans v Leuken 42 26 - Bas vd Berg
44
Mies Gibbels
38 57 - Wim v Veggel
33
Toon Opsteen 27 33 - Nico Kuijlaars
31
Cor Coppens
21 17 - Frans Dekkers
24
Jan vd Oever
19 16 - Martien v Hoof
16
Jan Rijkers
15 18 - Gerrit vd Broek
12

62
53
35
18
30
34
9
12

Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO Zijtaart
d.d. 30-11-2017
Piet vd Hurk
35 28 - Rien Kemps
32 17
Tonnie v Uden
32 33 - Wim Kremers
26 28
Hans v Erp
69 62 - Toon Opsteen
29 24
Toon Cissen
58 70 - Toon vd Oever 29 49
Tonn Verbruggen 24 21 - Frans vd Broek 19 14
Willy Henst
24 19 - Jan vd Oever
18 11
Willy vd Berkmortel 25 17 - Christ v Helvoirt 18 21
Cor v Zutphen
60 40 - Rien v Tiel
29 20
Rien Kemps
32 41 - Jan Rijkers
15 23
Piet vd Hurk
35 35 - Toon Nelissen
33 21
Hans v Erp
69 94 - Ad vd Heijden
16 28
Wim vd Sanden
41 58 - Tonnie v Uden
32 30

SPORTAGENDA
V.O.W. Jeugd
Uitslagen jeugd 2 december 2017
Erp JO17-2
VOW JO17-1
VOW JO15-1
Ollandia JO15-1G
Sparta'25 JO15-3 VOW JO15-2
DVG JO13-2G
VOW JO13-1
VOW JO13-2M
Rhode JO13-6M
VOW JO11-1
Mariahout JO11-2G
Schijndel/DE WIT JO11-5 VOW JO11-2
VOW JO9-1M St. Boerdonk/Keldonk JO9-2
VOW JO8-1
Ollandia JO8-1G
Olympia'18 MO17-1VOW MO17-1
Vorstenbossche Boys MO15-1 VOW MO15-1
VOW MO11-1
Nulandia MO11-1

3
5
12
3
8
3
5
1
11
1
0
0

6
1
1
2
0
3
1
8
3
1
8
3
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Programma jeugd 9 december2017
thuis VOW JO19-1
Avanti'31 JO19-3
thuis VOW JO17-1
Sparta'25 JO17-2
uit
Schijndel/DE WIT JO15-3 VOW JO15-1
thuis VOW JO15-2
UDI'19/CSU JO15-7
thuis VOW JO13-1 Blauw Geel'38/JUMBO JO13-5
vrij VOW JO13-2M
vrij
uit
Avanti'31 JO11-3G VOW JO11-1
vrij VOW JO11-2
vrij
uit
Avesteyn JO9-5
VOW JO9-1M
uit
Boekel Sport JO8-2 VOW JO8-1
uit
ST. Keldonk/Boerdonk JO7-1 VOW JO7-1
thuis VOW MO17-1
Festilent MO17-1
thuis VOW MO15-1 Nijnsel/TVE Reclame MO15-1
uit
Margriet MO11-1
VOW MO11-1

14:30u
14:30u
11:30u
13:00u
11:30u

9:00u
10:00u
9:30u
10:15u
13:00u
13:00u
10:00u

VOW Senioren 7-12-2017
20:00u
WHV 3
VOW 2
VOW Senioren 9-12-2017
15:00u
Avanti
VOW Veteranen
15:30u
VOW VR30+1
Bavos VR30+1
17:00u
VOW VR30+2
HVCH VR30+1
VOW Senioren 10-12-2017
14:15u
VOW 1
Cito 1
11:30u
VOW 2
Nulandia 7
11:00
VOW 3
WEC 3
9:30u
Prinses Irene 9
VOW 4
12:00u
Boekel Sport VR1
VOW VR1
11:30u
Nulandia VR2
VOW VR2
VOW Senioren 2 dec 2017
PVV
VOW Veteranen
Afgelast
VOW Senioren 3 dec 2017
Maliskamp 1
VOW 1
4-0
Avesteyn 5
VOW 3
2-2
VOW 4
Ollandia 3
1-2
VOW VR1
Pusphaira VR1
1-2
VOW VR2
Rhode VR2
1 -5
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Buurtcompetitie Biljarten Zijtaart
De uitslagen van speelronden 5, 6 en 7 zijn als volgt :
Maandag 13 november:
Rudebroeck - Het Einde v.d. Str.
Leins./Hoolstr. - Rond de Kerk
Grootveld/Corsica - Jekschotstraat
Den Doornhoek - Rond de Bulte
Het Begin v.d. Str. - Krijtenburg

59 – 67
53 – 44
53 – 48
57 – 51
59 – 53

Maandag 20 november:
Rond de Kerk - Grootveld/Corsica
Den Doornhoek - Rudebroeck
Rond de Bulte - Het Begin v.d. Str.
Krijtenburg - Jekschotstraat
Het Einde v.d. Str. - Leins./Hoolstr.

40 – 61
61 – 60
62 – 58
52 – 68
56 – 50

Maandag 27 november:
Het Begin v.d. Str. - Den Doornhoek
Krijtenburg - Het Einde v.d. Str.
Leins./Hoolstr. - Rudebroeck
Jekschotstraat - Rond de Kerk
Grootveld/Corsica - Rond de Bulte

52 – 72
49 – 52
53 – 39
53 – 47
50 – 59

Tussenstand na 7 speelronden:
1 Het Einde v.d. Straat 383 punten
2 Rond de Bulte
379 punten
3 Den Doornhoek
379 punten
4 Rudebroeck
357 punten
5 Het Begin v.d. Straat 354 punten
6 Jekschotstraat
352 punten
7 Krijtenburg
352 punten
8 Grootveld/Corsica
347 punten
9 Leins./Hoolstraat
345 punten
10 Rond de Kerk
331 punten
Toon Cissen, wedstrijdleider
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Huldiging Jubilarissen
Gemengd Koor Zijtaart
Na een hoera voor de jubilarissen na afloop van de Heilige
Mis in de kerk was er het jaarlijkse Ceciliafeest bij zaal
Kleijngeld. Bij binnenkomst was er koffie met gebak
waarna de jubilarissen werden gehuldigd.
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Wereldrecordpoging
langste rij skelters
Beste deelnemende teams;
Op zondag 7 januari gaan we een poging doen om het
wereldrecord langste rij skelters terug te halen naar
Zijtaart. In 2013 is het record neergezet door de
Bromvliegers met 49 skelters, daarna is dit verbroken
door een school in Singapore met 100 skelters.
Om dit evenement te kunnen doen slagen dient elk team
minimaal 6 skelters, trapauto en/of tractor te regelen.
Voor elke voertuig zijn extra punten te verdienen.
De belangrijkste voorwaarde is dat deze 4 wielen heeft
en aangedreven wordt door trappers.
De deelnemer met skelter, trapauto en/of traptractor
hoeft geen deelnemer van je team te zijn. Het is
toegestaan om vanaf nu kennissen, vrienden en/of
familie uit de omgeving te mobiliseren.

Prikpost in Zijtaart.

Julia Oostvogels en Cor vd Wetering kregen de speld en de
oorkonde uitgereikt voor hun 40 jarig lidmaatschap van het
Gemengd Koor.
Tiny v Zutphen kreeg de speld en de oorkonde voor haar 50
jarig jubileum ! Voor de dames was er natuurlijk ook n
prachtig boeket als blijk van waardering voor deze
geweldige inzet.
Ga maar eens na : al meer dan 40 of 50 jaar wekelijks naar
de repetitie en zondags mede de dienst verzorgen. Ook aan
de dirigent Ad vd Pas werd een boeket overhandigd omdat
Ad al meer dan 12,5 jaar 2 maal per week van Boxtel naar
Zijtaart komt om ons koor te begeleiden.
Alle jubilarissen van harte gefeliciteerd voor jullie inzet
voor de Geloofsgemeenschap in Zijtaart. Het gezellige
Ceciliafeest werd afgesloten met een lekkere borrel en een
heerlijk dineer !

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.
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alle ingrediënten zijn aanwezig voor een boeiende en
komische avond uit.
De voorstellingen zijn gepland op 2, 3, 4, 7, 9 en 10 maart
2018 en de kaartverkoop start op zaterdag 6 januari vanaf
10.00 uur. Bij Peter en Arna Vogels aan de Coxsebaan nr 5
te Boerdonk kunnen dan persoonlijk kaartjes worden
Afgelopen vrijdagavond was er een lange rij van
gekocht. Per persoon mogen dan maximaal 10 kaartjes
dorpsgenoten, familie, vrienden en bekenden om André
tegelijkertijd worden besteld. Uiteraard is het vanaf dan ook
Schepers te bedanken voor zijn jarenlange inzet als
mogelijk kaartjes telefonisch te bestellen. Het
beheerder van ons dorpshuis. Er ontstond een gezellige
telefoonnummer is 0492-366516. Volg ons op de site
drukte precies in de sfeer zoals André dat zelf had
voorgesteld. Vele bedankjes aan zowel André als Nellie van www.gergespeuld.nl of via facebook.
vrijwilligers van ons dorpshuis, van besturen van
Z
verenigingen en van anderen als blijk van waardering voor
28 jaar zorg en trouwe inzet voor allerlei zaakjes die er
B
dagelijks in ons dorpshuis geregeld moeten worden.
7 Tijdens de inschrijfochtend hadden we in het
Het bestuur is André daar zeer erkentelijk voor en verwees
dorpshuis ook een aantal DVD’s neergezet. Deze
o.a. naar een uniek resultaat van geen enkele melding van
DVD’s staan er normaal niet, want normaal kun je
een dag afwezigheid. Zowel in de De Korenmolen als in
alleen boeken lenen/mee nemen. Noem 5 titels van
Het Klooster heeft André een belangrijke bijdrage geleverd
films waarvan wij de DVD hadden neergezet.
aan de exploitatie van het dorpshuis. Het dagelijkse
Het antwoord kun je invullen bij ZB7 in het
poetswerk stond bij André steeds hoog in het vaandel, want
kwisboekje wat je krijgt tijdens de 24 uur van Zijtaart.
als er elke dag bezoekers binnenkomen in “De huiskamer
van Zijtaart” dan dient het er ook netjes uit te zien! Dit was
zijn stelregel en door al die jaren heen was dat ook te zien.
De waarderingen werden onderbouwd met leuke attenties
Binnen pinnen in het Dorpshuis
waaronder een mooie nieuwe biljartkeu met leren hoes
De nieuwe geldautomaat is beschikbaar tijdens de
namens bestuur en vrijwilligers. Hierdoor zal André
vaste openingstijden van het Dorpshuis.
regelmatig te zien zijn in de ontmoetingszaal, maar dan is
Ook kan men tijdens de openstelling van het dorpshuis
hij daar voor zijn sportieve ontspanning.
Het bestuur bedankt alle bezoekers van de receptie voor de bij extra activiteiten altijd komen pinnen.
fijne enthousiaste belangstelling bij dit afscheid van André
Schepers als beheerder van ons dorpshuis en wenst hem en
Nellie een welverdiende en mooie invulling toe van de vrije
tijd.

GEZELLIGE
AFSCHEIDSRECEPTIE VOOR
ANDRE SCHEPERS

Bestuur Dorpshuis Zijtaart

Gèr Gespeuld weer bezig met nieuw
toneelstuk.
“Ik ben geheel de uwe meneer Visser” is de titel van de
komedie die Toneelvereniging Gèr Gespeuld volgend jaar
in maart op de planken gaat brengen. Geschreven door Carl
Slotboom dus gespekt met een flinke dosis humor.
Hoofdpersoon zijn Bea en Guus, 2 semi-jongeren die elkaar
op het liefdespad tegen zijn gekomen en schuchter de eerste
schreden op het gebied van de liefde zullen zetten. Daarbij
worden ze nauwlettend in de gaten gehouden door moeder
en broer en schoonzus. Tegelijkertijd erft Guus een
bedrijfspand met daarin een onderneming met dames van
lichte zeden. Een en ander gaat uiteraard gepaard met
ruzies, intriges en ook is de roddelpers aanwezig. Kortom;
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De Zijtaartse Toneelvereniging
"Diagnose: Niet meer te redden!"
De krantenkoppen liegen er niet
om; steeds meer ziekenhuizen
kampen met financiële
problemen. Maar ook
personeelstekorten, te hoge
werkdruk en bezuinigingen zijn
veelgehoorde problemen, dit allen ten nadele van de
patiënten. Ook het personeel en de patiënten van het ZTVstreekziekenhuis ontkomen er niet aan.
De Zijtaartse toneelvereniging speelt in op de actualiteiten,
maar dit natuurlijk op een dolkomische manier! Met een
nieuwe komedie hopen zij het publiek uit Zijtaart en
omstreken weer een vrolijke avond te kunnen bezorgen.
Noteer het alvast op uw kalender of in uw agenda..
17 en 18 maart 2018
"Diagnose: Niet meer te redden!"
Geschreven door Rob van Vliet
Geregisseerd door Jeroen van den Boom
Het Klooster te Zijtaart

Allebei ontdooid
Tilly en Wim hebben een samengesteld gezin. Ze wonen
nog maar enkele jaren bij elkaar. Wim is niet gewend om
veel te praten, niet met Tilly en ook niet met de kinderen.
Zijn zoon Michel is 18 jaar. Michel heeft nog steeds heel
veel last van de scheiding van zijn vader. Zijn moeder heeft
hem destijds nogal in het proces betrokken, volgens vader.
Inderdaad lijkt er sprake van loyaliteitsproblematiek bij
Michel. Michel groet zijn vader nadrukkelijk als hij
thuiskomt en weggaat en ook als zijn stiefmoeder erbij is,
groet hij háár overduidelijk níet! Michel heeft ook wel eens
gezegd dat hij zou willen dat papa weer alleen gaat wonen.
Aangezien zijn vader niet goed wist wat hij daarop moest
zeggen, zei hij maar niks… Ook op de vragen die ik stelde
(hoe Michel de scheiding beleefd had, of ze daar wel eens
over spraken, etc.) bleef vader het antwoord schuldig. Ik
adviseerde vader om eens regelmatig iets met zijn zoon te
gaan ondernemen (vissen, sporten, een eind fietsen, of een
ander “mannen”-ding). En dan eens wat te kletsen en eens
te vragen hoe hij alles vindt. Uiteraard moet het geen
“verhoor” worden, maar een echt gesprek. Ik waarschuwde
hem niet te verwachten dat Michel in één keer zou
ontdooien.
De daaropvolgende keer kwamen Tilly en Wim met veel
meer informatie. Michel voelde zich inmiddels wel een
beetje schuldig over zijn houding naar zijn stiefmoeder.
Eigenlijk was ze best aardig en verdiende ze het wel
gegroet te worden. Hij vond het raar om zich nu ineens wel
fatsoenlijk te gaan gedragen, zonder nadere aankondiging.
Tegelijk was hij ook bang dat zijn vader (en/of stiefmoeder)
zouden willen dat hij zijn excuses aanbood voor zijn gedrag
tot dusver. En daarom had hij het maar zo gelaten….
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Er waren nog wat andere kleine probleempjes met de
kinderen onderling en daarom besloten we met het hele
gezin een gesprek te hebben. Hierna kon men weer verder.
Stiefmoeder en Michel hebben nu een goede band en ook
vader ziet in dat het veel fijner is om te weten wat er in de
ander leeft. Een grote prater zal hij echter nooit worden.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Oproep
Op de receptie van onze Prins Ronald D’n Urste is tijdens
het opruimen een doos verloren gegaan met daarin alle
enveloppen die hij die dag gekregen
heeft. Deze is per abuis bij het oud
papier terecht gekomen en moet als
verloren worden beschouwd. Wil je,
als je een losse envelop gegeven
hebt even contact met Mari Bekkers
(06 42103382) opnemen?
Even voor de duidelijkheid als uw
envelop in een pakket zat is die wel
behouden gebleven het betreft hier
alleen de losse enveloppen met
bijvoorbeeld een persoonlijke
boodschap.
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Beleef de Top 2000 tijdens
de Live Experience
accordeon-concerten!
Op 15 & 16 december organiseren de drie
accordeonorkesten van Phoenix Cultuur
twee live concerten in CEC Mariëndael in
Sint-Oedenrode en op de CHV Noordkade
in Veghel.
D’Accord, The Javes
en Torkest spelen deze
twee avonden diverse
live nummers uit de
Top 2000. Het publiek
speelt een actieve rol
en kan uit volle borst meezingen op zijn/haar
favoriete hits. Er kan gestemd worden op
diverse nummers en ook wordt er een bijpassende quiz
georganiseerd. Kortom; een gegarandeerd gezellig en
muzikaal avondje uit!
De Top 2000 Live Experience vindt op 15 december om
20.00 uur plaats in
CEC Mariëndael in Sint-Oedenrode en op 16 december
om 20.00 uur in de podiumzaal op de CHV Noordkade
in Veghel. Meer informatie en de kaartverkoop via:
www.torkest.com

Z
B
6
Tijdens de inschrijfochtend hing er in het dorpshuis
een logo van een redelijk bekend Nederlands
instituut. Dit was natuurlijk een hint voor vragen die
je in de kwis wellicht kunt verwachten. Wij horen
graag van welk instituut we het logo hadden
opgehangen.
Het antwoord kun je invullen bij ZB6 in het
kwisboekje wat je krijgt tijdens de 24 uur van Zijtaart.

Drink- en werkliederen &
ballades in de Afzakkerij
Op zondag 10 december is er van 15.00 -17.00 uur is er
weer livemuziek in De Afzakkerij op CHV Noordkade
in Veghel. Deze keer van een Iers Mannenkoor, De
Kabelgat Ramblers. Ze zingen Ierse ballades en
Engelstalige drink- en werkliederen. Deze werkliederen
werden vroeger op (zeil-)schepen gezongen door de
matrozen bij het hijsen van de zeilen of het lichten van
het anker. De drinkliederen gaan voornamelijk over de
liefde, drank en vrouwen en maken een groot deel uit
van het repertoire. De toegang is gratis, een vrijwillig
bijdrage is altijd welkom.

De doelstelling van de Veghelse Kabelgat Ramblers is om
op een gezellige en ongedwongen manier samen muziek te
maken en om af en toe op te treden. De thuisbasis van het
koor is het Grand Café Sax and Jazz in Veghel, waar elke
dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur wordt
gerepeteerd. Na de repetitie wordt er, veelal onder het genot
van een Guinness of een Murphy’s, nog een ongedwongen
en niet gepland ‘evaluatierondje’ gehouden. De Kabelgat
Ramblers brengen nieuwe nummers ten gehore, maar ook
oude bestaande nummers in een nieuw jasje. Dit alles onder
de bezielende leiding van dirigente Marij van Heijster.
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Prijzen winnen bij de Mega Kerstbingo
Na grote successen van voorgaande edities, organiseert
Stichting Kindervakantiewerk Schijndel ook dit jaar de
geweldige Mega Kerstbingo! Dit jaar zijn er op 23
december een hoop prijzen te winnen in C.C. ‘t Spectrum.
Wat de prijzen zijn houden we nog even geheim, maar
reken er op dat ze zeker weer de moeite waard zijn.
Om mee te mogen doen aan het prijzenfestival moet je
minimaal achttien jaar zijn en een kaart kost €10. De
kaartverkoop begint om 18.30, zodat de bingo zelf om
19.30 van start kan zijn. Het geld dat wordt opgehaald
tijdens de bingo, zal besteed worden aan wederom een
fantastische kindervakantieweek in de zomer van 2018. Wil
je meer informatie? Neem dan een kijkje op de
Facebookpagina van KVW Schijndel of op de website
www.kvwschijndel.nl. Beleef het mee met KVW!

AED in Zijtaart (24 uur bereikbaar):
Wij adviseren u om eens te kijken waar de AED’s
hangen, zodat u in een noodsituatie deze apparaten
blindelings kunt vinden.
1 Zijkant Dorpshuis Zijtaart war vroeger de pinautomaat
van de Rabobank wast
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)

Speelfilm TEENBEAT, is op donderdag 11 januari
uitverkocht !!!
Nu een extra draaidag op woensdag 10 januari
in Zijtaart in zaal Kleijngeld.
Aanvang 19.30 uur.
Kaartjes ( € 5,- ) zijn te koop bij café-zaal Kleijngeld.
Yvonne en Franc Kleijngeld
Pastoor Clercxstraat 53 – 55,
5465 RE Zijtaart
Tel: 0413-363638
www.feestzaal.nl
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