Oudejaarsconcert in Lambertuskerk
Graag nodigen wij u uit voor ons oudejaarsconcert op zaterdag 30 december om 20.00 uur
in de Lambertus kerk te Zijtaart.
Met dit concert brengen we een muzikale ode aan 2017. We hebben als vereniging, met al
onze geledingen, een mooi jaar achter de rug met vele optredens. We hebben daar velen
van u mogen begroeten en mee mogen laten genieten.
Tijdens het concert op 30 december nemen we u mee naar het jaar 2017 en zullen we met
onze te spelen muziekstukken gebeurtenissen uit 2017 herbeleven en staan we stil bij
hoogte- en dieptepunten.
Na afloop proosten we graag met u op een gezond, mooi en muzikaal 2018. Het jaar
waarin wij verder zullen gaan als Muziekvereniging St. Cecilia Zijtaart. Met deze
nieuwe naam doen wij al onze geledingen eer aan.
Uit dank voor uw betrokkenheid van het afgelopen jaar 2017 hopen wij u te mogen
begroeten bij deze feestelijk afsluiting van het jaar. Voor nu wensen wij u hele fijne
feestdagen en een voorspoedig 2018.
Graag zien we u op 30 december!
Bestuur en leden

Fanfare Sint Cecilia Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 17 december 9.30 uur Diaken van der Zanden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Overl.ouders van Boxmeer- van den Hoogen en overl.fam.; Overl.ouders
Langens- Gevers en overl.familieleden; Tinie van der Linden (nms.de Buurtvereniging);
Piet en Gerarda van Asseldonk-van Erp, dochter Dinie, zoon Jan en tante Mien.
Overleden: Harrie van der Heijden in de leeftijd van 90 jaar.
Zondag: 17 december van 14.00 uur – 16.30 uur Kerstconcert (voor meer informatie zie
aankondiging in deze uitgave van Zijtaarts Belang).

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
Meldpunt Thuiszorg Pantein 0900-8803
Ons Welzijn Ouderenwerk 36.73.09
Aanzet maatschappelijk werk 36.69.86
Brabantzorg
088-99.85.555
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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.

Van de redactie
Tussen Kerst en Nieuwjaar verschijn er
dit jaar geen Zijtaarts Belang.
Copij voor deze periode aanleveren voor
Maandag 18 dec 19.00 uur

Ook dit jaar verschijnt weer de kalender van de ZOV. Deze
wordt door de leden van de JAZ verspreid. Nog geen
kalender ontvangen? Geen paniek, wij komen voor 23
december altijd bij u langs.
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 fietswinkel Zijtaart.)
Via deze weg wensen wij iedereen alvast prettige
feestdagen!
De JAZ

Via deze weg willen wij iedereen
bedanken voor de vele blijken van
medeleven die wij mochten ontvangen
na het overlijden van
Harrie van der Heijden
Het heeft ons goed gedaan.
Riek van der Heijden-Raaijmakers,
Kinderen en kleinkinderen
Ruitersport Zijtaart
Prijzen voor Indira Jussen, Zoe Tibosch en Lieke Blokx
Vrijdag 1 december werd er niet alleen Sinterklaas gevierd,
maar werd er ook een wedstrijd gereden in Velddriel. Zoë
Tibosch won daar met haar paard Quaresta Z twee keer de
2e prijs met 206.5 en 193 punten in de klasse B. Vooral de
eerste proef was een hele fijne stabiele proef met mooi
jurycommentaar. Indira Jussen won op dezelfde wedstrijd
met haar paard Gambler B in de klasse B twee maal een 1e
prijs met 209.5 en 211 punten! Indira kreeg ook heel leuk
jurycommentaar over de manier van rijden. Goed gedaan
dames!
Afgelopen vrijdag wist Lieke Blokx met haar pony Luzette
netjes een 1e prijs te winnen in de klasse DE-M2 in de
Mortel met 194 punten. De weg naar huis was geen pretje,
door de net gevallen sneeuw en in het donker, maar
gelukkig veilig thuis gekomen. De selectiewedstrijden
dressuur hadden ook behoorlijk last van het weer. De
wedstrijd van zondag in Uden werd zelfs afgelast. Op
zaterdag ging de wedstrijd nog wel door en werd de kou
getrotseerd door enkele ruitertjes. Helaas geen prijzen dit
keer, maar op naar de volgende! Komend weekend worden
de KNHS teamkampioenschappen ponies verreden in
Zeeland, waar al hard voor wordt geoefend door de twee
viertallen! Alvast veel succes op deze gezellige en sportieve
dag!
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“De 24 uur van Zijtaart”.
Het eerste evenement in 2018 van ons bruisende dorp
Zijtaart staat gepland op 6 en 7 januari 2018! Meer dan 350
deelnemers staan te trappelen om deel te nemen aan de 3de
editie van “de 24 Uur van Zijtaart”.
In veel dorpen in de omgeving wordt er een dorpskwis
georganiseerd, maar Zijtaart biedt meer: een etmaal lang
plezier en vertier. Om de kwis heen is een heel programma
samengesteld, wat op zaterdagmiddag start en op zondag tot
zijn eind komt. Deze 24 Uur van Zijtaart bestaat naast de
kwis onder andere uit een Spellencircuit, een
nachtprogramma en een Wereldrecordpoging, waarbij ieder
uur een nieuwe opdracht aan de groepen wordt verstrekt.
Door de originele, speelse en grappige opdrachten uit te
voeren gaat ieder team de broodnodige punten verzamelen
om de eerste plaats proberen te bemachtigen.
Saamhorigheid en hard werken
Uit de vorige “24 uren van Zijtaart” is lering getrokken. Het
geheel vraagt grote inzet op veel gebieden en vooral op
“gekke” tijden. Vooral het werken aan de oplossingen van
de dorpskwis en de lange nacht zullen een zware druk
leggen op de teams. De teamcaptain zal een goede
strategische indeling moeten maken om te zorgen voor een
optimale bezetting. Hij moet de bijzondere kwaliteiten van
zijn team goed kunnen inschatten en de juiste keuzes
maken. Dat zal veel vragen van de saamhorigheid en het
uithoudingsvermogen: immers, de beste daarin zal winnen!
Globaal programma “De 24 uur van Zijtaart” op 6 en 7
januari 2018
15.00 uur.
15.30 uur.

Feestelijke opening in dorpshuis Het Klooster.

Begin van de eerste spelen en
vaardigheidsproeven.
19.30 uur. Uitreiking van de kwisboeken in Café-zaal
Kleijngeld.
20.30 uur. De geheime opdracht. Elk team vaardigt
iemand af om de opdracht te vervullen.
23.30 uur. Deadline voor het inleveren van de
kwisboeken.
00.00 uur - 12:00 uur: Voor de nacht en de ochtend is een
interactief programma samengesteld, waarin
ieder uur een opdracht wordt uitgereikt, per
mail, via social media of vermeld in het
opdrachtenboek. De teams hebben alle tijd in
de nacht hard nodig om alles voor elkaar te
krijgen.
9:00 uur.
High tea, natuurlijk met een opdracht.
13.00. uur Officiële wereldrecordpoging langste rij
trapskelters/traptractors met meer dan 100 4wielig minitractors en skelters.
14.00. uur Spectaculaire Afsluiting van “De 24 uur van
Zijtaart”

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

Nasi schijf € 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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GRANDIOOS KERSTCONCERT
ZIJTAART!

Popkoor Vivace en Gitaarclub Pizzicato, beiden uit Zijtaart,
organiseren dit jaar op zondag 17 december een grandioos
kerstconcert in de kerk in Zijtaart.
Beiden repeteren wekelijks op donderdagavond in het
dorpshuis waar de muziek door de ruimtes vloeit. Vol
enthousiasme zijn de handen ineengeslagen om er een
mooie, muzikale middag van te maken in een mooie,
versierde en sfeervolle kerk.
Vivace staat o.l.v. dirigente Dorien Nieuwint en wordt
begeleid door hun eigen combo, bestaande uit: Will Barten,
Peter vd Burgt en Toon van Eert.
Gitaarclub Pizzicato repeteert o.l.v. Dayenne Barten-van
der Linden en bij het gitaarspel wordt 3 stemmig gezongen.
Tevens zullen er 2 gastkoren optreden: nl. koor Imagine uit
Boerdonk en kamerkoor Mi Canto uit Heeswijk Dinther. Er
zullen nationale en internationale kerstliederen ten gehore
worden gebracht. Het concert begint om 14.00 uur en zal
rond 16.30 met een gezamenlijk kerstlied worden
afgesloten.
De kerk is vanaf 13.30 geopend. Loop gerust binnen, want
het wordt een gezellig en spetterend optreden voor jong en
oud.

13 dec. 2017 – 20 dec. 2017
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De toegang voor dit evenement is gratis en tijdens de pauze
zal iedereen koffie, thee of ranja en iets lekkers worden
aangeboden. Ook de Kerstman is bij deze middag natuurlijk
aanwezig. Wij adviseren om tijdig aanwezig te zijn,
aangezien wij rekenen op een grote opkomst. Tot 17
december in de Lambertuskerk in Zijtaart.
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Bestel nu vers gebakken VOW Oliebollen:
Bestel nu de oliebollen voor de aankomende jaarwisseling. Middels dit formulier kunt u uw oliebollen of
oliebollen gevuld met krenten vooraf bestellen zodat ze op 29, 30 of 31 december klaar liggen. De oliebollen
zijn vers gebakken en heerlijk op te warmen in de oven of magnetron. De actie is mede mogelijk gemaakt
door JUMBO foodmarkt Veghel.
Voor bedrijven kunnen wij eventueel met een factuur leveren, bestellingen vanaf 50 oliebollen brengen wij
gratis aan huis in een straal van 15 kilometer.
Er is natuurlijk ook een losse verkoop op 29, 30 en 31 december maar daarvoor geld op = op. Dus wil je
verzekerd zijn van olie of krentenbollen raden we aan om ze vooraf te bestellen.
Prijslijst:
1 oliebol of oliebol gevuld met krenten
€ 0,90
11 oliebollen of oliebollen gevuld met krenten
€ 9,Naam:

___________________________________________________

Telefoonnummer

___________________________________________________
Aantal

Oliebollen
oliebollen gevuld met krenten
Graag verzoeken wij u om aan te geven op welk tijdstip u de oliebollen op komt halen dan zorgen wij dat ze
vers gebakken voor u klaar staan:
Afhaaldatum:
__________________________________________________________
Indicatie tijdstip van afhaling :
Oliebollen bij afhalen koud
Openingstijden 29-12
Openingstijden 30-12
Openingstijden 31-12

__________________________________________________________
warm

11:00 uur t/m 17:00 uur
12:00 uur t/m 19:00 uur
11:00 uur t/m 16:30 uur (als het beslag op is dan stoppen we)

Dit formulier inleveren uiterlijk 29 december op onderstaande adressen:
- Afgeven in de kantine van VOW
- Brievenbus ingang kassa VOW
- Keslaerstraat 59 te Zijtaart(Petra van Gorkum)
- Pater de Koningstraat 10 te Zijtaart (John de Wit)
- Bestelling kunt u ook mailen naar: vowoliebol@hotmail.com

LET OP!!! Ook dit jaar is ons oliebollen verkoop-afhaalpunt bij:
Vuurwerkverkooppunt Geert van Boxmeer Pater Vervoortstraat 22 Zijtaart
=========================================================================================
Om thuis te bewaren:
Aantal oliebollen besteld:

_________

Aantal krentenbollen besteld:

_________

Afhaaldatum:

_________

Aangegeven afhaaltijdstip:

_________

GUPPIE
DANS

Gra
tis
Ent
ree

SAMEN BEWEGEN EN PLEZIER BELEVEN!
15:45 - 16:30 uur

aanmelden gewenst

Dorpshuis Zijtaart (evenementenzaal)
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KBO

Poedelprijs:
Loterij:

KBO AGENDA
Maandag 18 december 14.00 uur Kerstviering
Dinsdag 19 december 09.30 uur Seniorenkoor
Dinsdag 19 december 12.00 uur Eetpunt
Dinsdag 19 december 13.00 uur Vrij biljarten
Dinsdag 19 december 14.00 uur Line dansen
Woensdag 20 december 13.30 uur Keezen
Donderdag 21 december 09.00 uur Wandelen
Donderdag 21 december 12.00 uur Eetpunt
Donderdag 21 december 13.00 uur Competitie biljarten
Donderdag 21 december 13.30 uur Kaarten
Vrijdag 22 december 13.30 uur Bridgen

Uitslagen van 7 december:
Rikken:
Annie v.Kessel 111 pnt.
Karel Bekkers
Jana v.d.Acke
Poedelprijs: Henk v.d.Linden
Jokeren:
Mien Ketelaars
Tonny Rijkers
Poedelprijs: Jo v.Boxmeer
Loterij:
Lenie Henst

Kaarten:
Uitslagen van 30 november:
Rikken :
Bert Vissers
Marjo Vissers
Tiny v.Zutphen
Poedelprijs: Pieta v.Riel
Jokeren:
Jo v.Boxmeer
Mientje Raaijmakers
Poedelprijs: Ad v.Cuijck
Loterij:
Annemieke v.d.linden
Uitslagen van 4 december:
Rikken:
Jana v.d.Acker
Jan v.Zutphen
Harrie v.Zutphen
Poedelprijs: Willie v.d.Berkmortel
Jokeren:
Mien Ketelaars
Ad v.Cuijk

106 pnt.
50 pnt.
38 pnt.
- 50 pnt.
146 pnt.
145 pnt.
8 pnt.

94 pnt.
73 pnt.
70 pnt.
– 40 pnt.
161 pnt.
147 pnt.

Rieky v.Zutphen
Harrie v.d.Acker
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– 36 pnt.

93 pnt.
47 pnt.
– 18 pnt.
152 pnt.
143 pnt.
47 pnt.

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag regionale senioren biljartcompetitie Breugel B Zijtaart d.d. 07-12-2017
Fr. Sanders
40 62 - Toon Cissen
60 34
A. Thomassen
31 17 - Wim vd Sanden 43 49
A. Versantvoort 27 29 - Mies Gibbels
38 38
H. vd Lippe
31 22 - Toon Nelissen
31 35
P. Verstappen
25 16 - Rien v Tiel
28 24
N. v Eck
20 18 - Toon Opsteen
27 15
P. v Haandel
25 17 - Jan vd Oever
19 17
H. vd Kruijs
20 21 - Chris v Helvoirt 18 32
Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO Zijtaart
d.d. 07-12-2017
Jan de Wit
26 16 - Ad vd Heijden
16 11
Toon Cissen
58 61 - Jan vd Oever
18 10
Frans v Leuken
44 61 - Rien Kemps
32 25
Toon Nelissen
33 50 - Wim vd Sanden 41 44
Andre Schepers 34 23 - Piet vd Hurk
35 26
Toon vd Oever
29 28 - Cor v Zutphen
60 66
Tonnie v Uden
32 25 - Willy Henst
24 21
Cor Coppens
23 14 - Tonn Verbruggen 24 23
Chris v Helvoirt 18 13 - Jan de Wit
26 23
Frans vd Broek
19 23 - Willy Henst
24 19
Frans v Leuken
44 48 - Rien v Tiel
29 28
Toon Opsteen
29 30 - Ad vd Heijden
16 8
Jan vd Oever
18 9 - Willy vd Berkmortel 25 25

SPORTAGENDA
VOW Jeugd 9 dec 2017
Op 9 dec. zijn alle wedstrijden afgelast
VOW Jeugd 16 dec 2017
Schijndel/DE WIT JO19-3
VOW JO19-1
VOW JO17-1
Schijndel/DE WIT JO17-3
VOW JO15-1
vrij
VOW JO15-2
vrij
VOW JO13-1
Achilles Reek JO13-1G
VOW JO13-2M vrij
VOW JO11-1
gymzaal van 12:15 tot 13:00u
VOW JO11-2
gymzaal van 11:30 tot 12:15u
VOW JO9-1M
gymzaal van 10:00 tot 10:45u
VOW JO8-1
gymzaal van 09:15 tot 10:00u
VOW JO7-1 Blauw Geel/JUMBO van JO7-1
FC de Rakt MO17-1
VOW MO17-1
VOW MO15-1
SJVV MO15-1

15:00u
14:30u

11:30u

10:30u
14:45u
13:00u
Rhode/van Stiphout Bouw MO11-1 VOW MO11-1 10:30u
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VOW Senioren 14 dec. 2017
20:00u
WHV 3
VOW 2
VOW Senioren 16 dec. 2017
17:00u
VOW VR30+2 Erp VR30+1
VOW Senioren 17 dec. 2017
10:30u
VOW VR30+1 Mariahout VR30+1
11:30u
VOW 2
Blauw Geel'38/JUMBO 10
14:15u
FC de Rakt 1
VOW 1

SPORTUITSLAGEN
VOW jeugd en Senioren
Alle wedstrijden op 7 dec. – 9 dec. en 10 dec. 2017
zijn afgelast.

Succesvol solistenconcours
Zondag 10 december had fanfare St. Cecilia haar jaarlijkse
solistenconcours in het Dorpshuis. Gesupporterd door vele
ouders, opa’s en oma’s en andere familieleden deden vanuit
de verschillende geledingen met veel enthousiasme heel
wat leden mee.
Allen zijn gejureerd door Jolanda Hoefnagels voor de
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majoretten, Henk Schellekens voor het slagwerk en
Marloes van Gemert voor de blaasinstrumenten.
De volgende prijzen zijn uitgereikt:
Majoretten
Aanmoedigingsprijs: Esmee van Asseldonk en Vera van
Lankvelt
3de prijs: Maud van Asseldonk en Isis Hoefnagel
2de prijs: Iris van Nuland en Hanne vd Tillart
1ste prijs: Yade de Hoon, Britt van Lankvelt en Madelon
Rooijakkers
Slagwerk
Aanmoedigingsprijs: Bram van Asseldonk, Finn vd Donk
en Jurre van Laarhoven
3de prijs: Bram vd Linden
2de prijs: Luc Brugmans
1ste prijs: Stijn van Uden
Blazers
Aanmoedigingsprijs: Pim vd Linden
3de prijs: Joep van Zutphen
2de prijs: Nynke Broens en Milou Kemper
1ste prijs: Milou Kemper
Stijn van Uden en Luc Brugmans van het slagwerk, en
Milou Kemper met haar saxofoon, mogen met deze
prestatie deelnemen aan de Meierijcup die 28 januari zal
plaatsvinden in Zijtaart.
Iedereen van harte gefeliciteerd!

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 20
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 en tegelijk de
feestdagen te bespreken 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 20 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 20
december kunt u zich telefonisch aanmelden tot uiterlijk
vrijdag 15 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.
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hun hand met kaarten. En dan begint het! Het spelletje lijkt
wel eenvoudig, maar het vraagt voortdurende aandacht en
een strategische blik. Zonder wat geluk vaart niemand wel:
dat is ook duidelijk, het kan verkeren. Alles is nog
mogelijk: nog 4 rondes te gaan!
Volgende wedstrijd: vrijdagavond 5 januari 2018 om
20.00u.
Allen: fijne feestdagen en veel geluk in het nieuwe jaar!
Hieronder de uitslag:

Edith Stein school
krijgt mooi bedrag van
Jumbo!
Maar liefst €452,05 euro is er gespaard
voor onze school met de "Sparen voor je
school"-actie van de Jumbo!
Afgelopen vrijdag mocht de
leerlingenraad de cheque in ontvangst
nemen.
Een grote dankjewel voor iedereen die
voor ons gespaard heeft!
En niet te vergeten alle ouders die zich
hebben ingezet om alle punten op te halen
bij de supermarkten en er voor hebben
gezorgd dat alles ingevoerd werd,
dankjewel!
De leerlingenraad zal samen met juf
Monqiue een goede besteding van het geld
gaan zoeken, we houden u op de hoogte!
Groet namens alle leerlingen van Edith
Stein school.

Uitslag 3e ronde
buurtkeezencompetitie
Ondanks de winterse omstandigheden en tal
van festiviteiten konden de meeste teams aangevuld met hun reserves - de drie rondes
spelen. In het begin was het natuurlijk even
schuiven en zoeken, maar na korte tijd was
iedereen weer druk met het bestuderen van

Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Naam
De Akkertjes
M&M vd Doornhoek
Keez Erger je niet
Krijtenburg 3
Vier terug
Party Chicks
H3
Vanderaatjes
Rudebroek 2
Buurman & Buurman
Buurvrouw en
Buurvrouw
BeautyKeez
Bosrecht
De Pasopperkes
Pater Vervoorstraat
Rudebroek 1
Rond de Bulte (1)
De Straot
Krijtenburg 2
Rudebroek 3
Grootveld 2.0
Klets en Klats
De Boschnutjes
Pi & PO
Krijtenburg 4
Meester vd Venstraat
Krijtenburg 1
Kampstraat
PEP Team
De Keslearstraot
De Blondjes
Burgjes
Krijtenburg 5
Boskamp
Keezekoninginnen
Rudebroek 4
Keslaerstraat - Zuid
Kletskeezen
Leinserondweg/
Hoolstraat
Soffelt (1)
Keslaerstraat
Soffelt 2
Maan
Keez & Cootje

Spel
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Win
8
7
7
7
6
6
6
6
6
6
5

Verl
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4

Score
16
14
14
14
12
12
12
12
12
12
10

Puntensaldo
179-151
177-153
178-156
170-166
173-132
174-158
169-155
170-157
165-155
174-165
167-153

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
6
9
9
6

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
3
6
6
4

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6
6
6
6
6
6
4

164-152
162-154
170-165
167-164
168-170
167-170
161-164
165-169
166-174
155-164
171-168
169-172
167-172
162-167
162-169
155-162
159-167
158-172
151-165
156-172
152-175
165-156
164-157
159-155
113-111
156-166
153-174
114-110

6
9
9
9
9

2
2
2
1
1

4
7
7
8
8

4
4
4
2
2

104-114
156-173
140-169
158-178
151-176
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Mail je bestelling naar: vowoliebol@hotmail.com en/of
neem contact op met: John de Wit 06-101 842 65.

Ook eind 2017 gaat het
VOW oliebollenteam ze weer bruin bakken. Deze
oliebollen zijn met of zonder krenten te bestellen. Voor het
4e opeenvolgende jaar zorgen we in de ruime omgeving
van Zijtaart voor deze overheerlijke oliebollen. Dit jaar
bakken wij niet alleen op 31 december, maar ook op
vrijdag 29 en zaterdag 30 december. Dit biedt ons de
mogelijkheid eventueel wat extra te kunnen betekenen voor
ondernemers en bewoners uit de wijde omtrek, om deze te
voorzien van de heerlijke oliebollen en daarmee draag je
VOW een warm hart toe.
Wij willen u bij deze dan ook vragen of u voor
zakenrelaties, uw personeel of voor u en uw familie
misschien in ruil voor lekkere oliebollen, met of zonder
krenten, ons als VOW wilt steunen in deze actie. TIP:
Misschien iets voor bij de jaarafsluiting op vrijdag 29
december?
Ook bakken we dit jaar onze oliebollen weer bij
Hoveniersbedrijf van Boxmeer, Pater Vervoortstraat 22,
5465 RT Veghel.

Volg de borden van vuurwerk-Veghel 
De olie- of krentenbollen kosten € 0,90 per bol en bij 11
stuks betaalt u € 9,00. Vanaf 50 stuks leveren wij ze zelfs
gratis af binnen een straal van 15 kilometer. We kunnen
natuurlijk ook op een vooraf afgesproken tijdstip leveren,
maar daarvoor geldt wel: wie als eerste besteld heeft, krijgt
de 1e voorkeur. Wij kunnen ook leveren met factuur.

Het oliebollenbakken bij VOW is mede
mogelijk gemaakt door de Foodmarkt
Veghel.
Groetjes van het VOW oliebollenteam

Dementie en zingeving
In het Alzheimercafé in het PieterBrueghelHuis in Veghel
komt deze maand een thema aan de orde, dat prima past bij
de tijd van het jaar: Zingeving. Op dinsdag 19 december om
19.30 uur gaat Madeleine Kievits op dit onderwerp in. Zij
heeft in haar werk als geestelijk verzorger bij Vivent
dagelijks te maken met mensen met dementie. De vraag hoe
mensen met dementie nog zin kunnen geven aan hun leven
wordt haar vaak voorgelegd. Voor de bezoekers van het
Alzheimercafé is er volop gelegenheid om hun ervaringen
in te brengen en in gesprek te gaan met elkaar en met de
professionals die elke maand aanwezig zijn. De deuren van
het Alzheimercafé op Middegaal 25 in Veghel gaan om
19.00 uur open. De toegang is gratis.

Eigenwaarde
Elk mens heeft behoefte om zin te geven aan zijn leven.
Bijvoorbeeld door verbondenheid te ervaren met anderen,
door ergens aan te werken of naar toe te leven, door eigen
regie in het leven te ervaren. Wanneer je geconfronteerd
wordt met dementie, kan dit onder druk komen te staan. Het
wordt bijvoorbeeld moeilijker om gevoel van eigenwaarde
te ervaren, terwijl je deze behoefte nog wel hebt. Dementie
kan hierdoor zingevingsvragen oproepen: waarom
overkomt mij dit? Wie ben ik nog als ik niet meer voor
mezelf kan zorgen? Wie ben ik nog als ik mijn
levensverhaal vergeet? Kan ik ondanks geestelijke
achteruitgang nog voldoende invloed op mijn eigen leven
uitoefenen? Maar ook: hoe kan ik opnieuw zin geven aan
mijn leven met dementie?

Speelfilm TEENBEAT, is op donderdag 11 januari en
woensdag 10 januari uitverkocht !!!
Daarom nog een extra draaidag in Zijtaart nl.
op dinsdag 9 januari 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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ZB8 We zijn als organisatie erg trots op ons prachtige logo… Nu
hebben vandalen dit logo verknipt tot een legpuzzel. Deze
legpuzzel ontvang je per mail op het bij ons bekende
mailadres. Kunnen jullie de legpuzzel oplossen?

Je uitgeknipte en opgeloste legpuzzel kun je inleveren samen met het kwisboekje wat je
krijgt tijdens de 24 uur van Zijtaart.

Het Kerstdiner
Maureen en Bart hebben al ruim twee jaar een relatie.
Maureen heeft 3 kinderen van 12, 15
en 17 jaar, hun vader is overleden. Maureen wil het rustig
aan doen en de kinderen hun tijd gunnen om aan Bart te
wennen. Daarom hadden ze een tijd geleden een uitstapje
gehad. Bart is ook al enkele keren bij hen thuis geweest en
het lijkt erop dat iedereen elkaar graag
mag. Maureen schrikt er daarom van dat de kinderen
hebben gevraagd om Bart met het kerstdiner niet uit te
nodigen. Ze had dat absoluut niet verwacht. Ze is totaal
overdonderd en haar emoties gaan alle kanten uit. Het ene
moment denkt ze: wel potverdorie, mijn kinderen hoeven
toch niet te bepalen hoe ik mijn Kerst wil vieren!! Het
andere moment beseft ze dat de kinderen moeten wennen
aan Bart en wil ze niks
doordrukken. Ze heeft er
met Bart over gesproken.
Bart was aangedaan. Hij
begreep het ook niet, hij
vindt de kinderen van
Maureen erg leuk en ook
het uitstapje was bijzonder
gezellig.
Het voert te ver om het
hele proces en alle
overwegingen te
beschrijven die
meegespeeld hebben om
tot een goede oplossing te
komen, maar het
bovenstaande verhaal is
een illustratie van de
moeilijkheden waar

samengestelde gezinnen (of eigenlijk “nog-niet
samengestelde gezinnen”) mee te maken hebben. Het is
zeker in de beginfase erg belangrijk om je voelsprieten
goed te gebruiken en niet te overhaasten. En haastige spoed
werkt ook niet. Doordrukken van je eigen wensen levert
een snelle oplossing voor het moment zelf, maar leidt vaak
tot grote vertragingen in het verdere proces. Of erger: het
loopt mis.
Maureen heeft besloten om dit jaar af te zien van het
gezamenlijke kerstdiner met Bart erbij. Voor Bart was het
ook even slikken, maar ze hebben wel besloten om het
contact tussen Bart en de kinderen op te schroeven. Ook
hebben ze met de kinderen besproken dat ze van plan zijn
om volgend jaar, hoe dan ook, wél samen Kerst te vieren,
dat Bart bij Maureen hoort. De kinderen hebben
aangegeven dat het niks met Bart te maken heeft en dat ze
hem echt mogen, maar dat ze het lastig vinden om de plek
van hun vader ingenomen te zien worden door Bart. Door
dit te bespreken is het ook voor hen duidelijk geworden dat
ze zich open moeten stellen voor een volgende stap.
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Dode kersenbomen bij de
seniorenwoningen in Zijtaart.
De flora/fauna-deskundige van onze hovenier (Dolmans
Landscaping) heeft de vleermuiskasten in de kersenbomen
gecontroleerd. Deze kasten waren niet bewoond en zijn
daarom per direct uit de bomen gehaald. Dit om te
voorkomen dat er net voor de winterslaap nog vleermuizen
gaan nestelen.
Voor ons is onduidelijk van wie de vleermuiskasten zijn,
we hebben ze nu opgeslagen op de werf van Dolmans.
Nu we de leefomgeving van vleermuizen niet verstoren,
kunnen we verder met de uitvoering van de
werkzaamheden. (Vleermuizen zijn een beschermde
diersoort, vandaar alle ophef). Op 19 december 2017 gaat
de firma Dolmans in samenwerking met bomenexpert Pius
Floris de bomen rooien. Dit kan overlast veroorzaken, wij
hopen op uw begrip voor deze overlast.
Area Wonen

Dr. BloezZ keeps the blues alive
- Op zondag 26 november is er van 15.00 -17.00 uur in de
donkere dagen voor Kerstmis weer blues in De Afzakkerij
op CHV Noordkade in Veghel. Bluesband Dr. BloezZ uit
Nuland begeeft zich voornamelijk op het pad van de
Chicago blues, of wel de elektrische blues. Met nummers
van de bekende blues coryfeeën als Eric Clapton, James
Harman, The Fabulous Thunderbirds, John Mayall, Willy
Dixon, B.B.King, Albert King, Ronnie Earl, Harmonica Shah
en Louisiana Red kun je stellen dat Dr. BloezZ niet meer is
weg te denken uit de Nederlandse Blues Scene. Bekende,
attractieve Blues voor jong en oud. ‘Keep the Blues Alive
and play with feeling’. De toegang is gratis. Een vrijwillige
gift is altijd welkom.
Bij Chicago blues wordt altijd op een elektrische gitaar
gespeeld. De bands die Chicago blues speelden, hadden
vroeger gewoonlijk een bezetting van piano, drums, bas,
elektrische gitaar en soms blazers. T-Bone Walker was een
van de eerste 'elektrische' bluesgitaristen die muziek
maakte waaruit later de hedendaagse pop en rockmuziek
is ontstaan. Collega Muddy Waters stimuleerde
bijvoorbeeld rock ’n roll-artiest Chuck Berry en
bluesgitarist Bo Diddley was op zijn beurt het grote
voorbeeld voor de Rolling Stones.
Dr. BloezZ bestaat uit:
Jan ‘Drumsticks’ Kerkhof
Ruurd ‘Skinny Dog’ van der Vegt
Hans ‘Gillet’ van der Wijst
Ewald ‘Faija Lobi’ van ’t Kruys
Ton ‘Mr. T(riker)’ Kerkhof

Nieuwe expositie ‘Uitgelicht’
bij De Compagnie
Onder de titel ‘UITGELICHT’ is een expositie
met ‘materiewerken en recyclewerken’ van Nellie en Gert
Mulder van 17 december 2017 t/m 4 februari 2018 te zien op
CHV Noordkade in de Wijbenga Silo, in de hal van
Cultuurfabriek en in De Afzakkerij. De expositie is een
initiatief van Kunstgroep De Compagnie. Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 10.30 uur – 20.00 uur Zaterdag:
van 12.00 uur – 18.00 uur. Zondag: van 14.00 uur – 18.00 uur.
De tentoonstelling “Uitgelicht” is een verrassende samenkomst
van ruimtelijke conceptuele kunst en uiting van gevoelens rond
vormgeving en zeggingskracht. Zo krijgen de kunstuitingen een
diepere betekenis en daardoor universele belevingswaarde. Dat
geldt voor de werken van Nellie (schilderijen en reliëfmodellen)
en Gert (keramiek en creatieve constructie-toepassingen in
ruimere zin). Beide kunstenaars geven in deze tentoonstelling een
verbluffend beeld van creatieve, abstracte en vrolijke
kunsttoepassingen.
Nellie de Mulder
Herkenbare tekens als resultaat van experimenten, toeval en
materiaalkeuze vormt het werk van Nellie zich vanuit spontane
impulsen naar een artistieke zeggingskracht. Haar kunstzinnige
perceptie wordt vooral geïnspireerd door haar woonomgeving aan
de rivier de Waal. Door samengaan van natuur, materie en
experiment ontstaat werk met een persoonlijke beeldtaal, vaak
met bijzondere accenten en metamorfoses in vorm en resultaat.
Daarin blijven sporen van wording, van tijd en aantasting zodanig
overeind, dat het werk zeker tot de verbeelding van de kijker zal
spreken. Nellie zoekt naar wat schuil gaat achter het zichtbare.
De conceptuele werken van Nellie zijn een zoektocht naar wat
schuil gaat achter het zichtbare. Het zijn werken met vaak een
persoonlijke diepere betekenis die ze boven het persoonlijke uit
weet te tillen, zodat ze een universele waarde krijgen. Zo ook de
vloerinstallatie “ONDERWEG”, bestaande uit 400 bootjes,
gemaakt van resten van kaarsen, staat daarvoor als symbool van
het onderweg zijn met voor iedereen een eigen unieke
bestemming. Nellie volgde van 1993 tot 1997 de dagopleiding
Monumentale Kunst aan de Academie voor Beeldende Kunsten
AKI te Enschede (thans ArTEZ Hogeschool voor de kunsten).
Gert de Mulder
Zij is medeoprichter van de Stichting WP Keramiek, met een
atelier in de De Gruyter Fabriek te ’s-Hertogenbosch. Gert
ontwerpt, produceert en decoreert kleurrijke gebruikskeramiek
(vazen, schalen, bekers enz.). Haar drijfveer leidde tot verbreding
van haar creativiteit, en ook plastic afval wordt nu aangepakt en
verwerkt tot eigenzinnige recycle-producten. Zo ontwikkelde
Gert een bouwelement, Recy-Block, als oplossing voor het plastic
afvalprobleem. Dit is een bouwsteen, toepasbaar als
bouwmateriaal voor o.a. muren en scheidingswanden. De Recyblock is op talloze internationale beurzen (Rotterdam,
Kopenhagen, Londen, Atlanta en Shanghai) tentoongesteld. Een
licht-doorlatende versie, de Recy-Screen, gaf mogelijkheden voor
nieuwe producten zoals muurbekleding en decoratieve lichtobjecten, waarbij kleurig plastic afval dient als “verf” voor de
decoraties. Gert studeerde in 1990 af aan de Koninklijke
Academie voor Kunst en Vormgeving (nu Sint Joost) te ’sHertogenbosch. Voor meer informatie: www.nelliedemulder.nl
en www.gert.tv
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Ze dacht natuurlijk dat we haar vergeten waren, maar niets is
minder waar en daarnaast… beloofd is beloofd! Tijdens de
inschrijfochtend was er vanuit het dorpshuis een vrijwilliger
achter de bar aan het werk. Wij willen graag weten wie dit was!
Het antwoord kun je invullen bij ZB9 in het kwisboekje wat je krijgt tijdens de 24 uur van
Zijtaart.
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Bestellijst 2017
Gourmetvlees :
p.p. € 5,± 250 gr. p.p.
Gourmetvlees :
luxe
p.p. € 6,± 300 gr. p.p.
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Andere wensen ?

biefstuk
hamburgertjes
mini-kipsaté
snitels
kipfilet
biefstuk
hamburgertjes
mini-kipsaté
varkenshaas
kipfilet
shoarmavlees

Rundercarpaccio
3,50
Candaze ham
1,75
Bourgondische rib
1,60
biefstuk
2,35
runderhaas
4,75
runderribstuk
1,50
sucade
1,65
entrecote
2,00
soepvlees
1,35
schenkel
1,15
rundergehakt
2,00
varkensfiletrollade
1,45
varkenshaas
1,85
kophaas
1,40
snitoels
1,40
Gehakt h.o.h.
0,90
Verse worst
0,95
Informeer naar de mogelijkheden

100gr.
100gr.
100gr.
100gr.
100gr.
100gr.
100gr.
100gr.
100gr.
100gr.
100gr.
100gr.
100gr.
100gr.
100gr.
100gr.
100gr.

•

Bestelling evt. ophalen zondagmorgen 24 dec. tussen 10 en 12 uur

•

Graag voor woensdag 20 dec. bestellen

Naam: . . . . . . . . . .
.

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

