Voedselbankactie
In het weekend van 6 en 7 januari wordt in onze geloofsgemeenschap weer een
voedselbankactie gehouden. Dit houdt in dat we een inzameling van houdbare producten
voor de voedselbank organiseren, om zo mensen die het minder hebben een helpende hand
te bieden. Daarom zullen er op zaterdagochtend 6 januari door kinderen producten
opgehaald worden voor de voedselbank in de kom van Zijtaart. De producten die u wilt
geven, mag u ook aan de deur zetten, dan hoeven de kinderen niet aan te bellen. Ook
kunnen er bij Autocentrum van der Heijden producten ingeleverd worden. Zondags in de
kerk kunnen er ook nog producten ingeleverd worden. We hopen samen een mooie bijdrage
te kunnen leveren aan dit goede doel!

Kerstboomverbranding woensdag 10 januari 2018
Plaats: Ponyterrein de Leinsehoefslag
Inleveren van de kerstbomen kan vanaf 16.00 uur tot 17.30 uur op ponyterrein de
Leinsehoefslag. Per ingeleverde kerstboom krijg je wederom een lotje, waarmee je kans
maakt op leuke prijzen! Prijsuitreiking is om 17.45 uur. Vanaf 17.30 uur staat de warme
chocolademelk klaar. Om 18.00 uur wordt de stapel kerstbomen in brand gestoken door de
brandweer.
Dus jongens en meisjes, doe je best en verzamel (maximaal 10) kerstbomen en breng deze
naar het ponyterrein. We hebben dit jaar voor iedereen die een kerstboom of meerdere
kerstbomen inlevert, een leuke attentie

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 7 januari Driekoningen 10.30 uur Pater Issag Jesudass (Gem.Koor)
Wij gedenken: Overleden ouders de Wit- van Rijzingen en Janus Rooijakkers:
Jaargetijde Martien van Zutphen

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
Ons Welzijn Ouderenwerk
Aanzet maatschappelijk werk
Brabantzorg

0900-8803
36.73.09
36.69.86
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.

Potgrondactie voor de jeugdoptocht
Afgelopen jaar hebben we met de potgrondactie weer een
mooi bedrag opgehaald door het verkopen van potgrond.
De kwaliteitspotgrond werd aan huis geleverd voor een
keurige prijs, met als resultaat voor de jeugd van Zijtaart
een mooi bedrag om te besteden aan hun creatie voor de
optocht van 2018.

3 jan. 2018 – 10 jan. 2018

Buurtkeezencompetitie in 2018:
vrijdag 5 januari 20.00 uur
Het Klooster
Na de nieuwjaarswensen gaat de
buurtcompetitie weer verder. Deze 4e
avond wordt natuurlijk extra gezellig: vol
goede moed kunnen de 3 rondes weer
gespeeld worden. Elke keer weer nieuwe
kansen, nieuwe keuzes en hopelijk goede
resultaten. Na deze avond nog 3 te gaan.
Langzamerhand tekent een voorhoede zich af. De grote
kunst is bovenaan te blijven staan: het spelletje heeft vaak
een onvoorspelbare uitslag. Maar, goede spelers kunnen
heel wat hebben.
Nieuwe aanmeldingen.
Omdat het grote eindtoernooi - in april - in zicht gaat
komen, is het te overwegen eens een keer te komen spelen.
Liefst als team. Dit nieuwe team kan gewoon meespelen
met competitieteams. En anders met het team van "Zes!",
dat wel meespeelt, maar buiten de competitie blijft.
Een goed en gelukkig jaar gewenst en graag tot komende
vrijdagavond!

Het aantal inschrijvingen voor de optocht van de Reigers
was vanuit de jeugd afgelopen jaar maar liefst 15 !! Wij
"Zes!" van EGZ. Evenementen Groep Zijtaart
hopen dat we deze inschrijvingen komende optocht
allemaal weer terugzien, omdat we de optocht met zijn
allen zo mooi maken, en dat willen we graag zo houden!
Door de mooie opbrengst kunnen we alle jeugd- en
jongereninschrijvingen een mooie bijdrage geven voor de
komende optocht. Deze bijdrage wordt niet in geld
uitgekeerd, maar wel in een bedrag dat gebruikt mag
worden voor materialen voor de creatie.
De contactpersonen van de groepen kunnen contact
opnemen met Gerard Hooijmans (gradje99@hotmail.com)
en aangeven wat ze graag willen hebben voor de creatie van
2018. Dit wordt dan in overleg geregeld !
De volgende bedragen zijn beschikbaar:
Mas en Wout € 20
OYE € 10
Isis en Antoinette € 10
de party poppers € 20
C.V. 't Zooitje € 20
Rainbow Girls € 20
C.V. Kwis-Nix € 20
Jurre, Guus en Jop € 20
De Feestbeesten (groep) € 20
De Feestbeesten (wagen) € 50
De Klumkus € 50
Ok Skôn € 75
De Blije Bamischijven € 25
Skôn Jong € 25
Goei Geknoei € 25
Wij hopen alle inschrijvingen komend jaar terug te zien in
de optocht van Reigerland en danken iedereen uit Zijtaart
voor het kopen van de potgrond. We hopen dit jaar (schrijf
het op de kalender: eerste weekend van maart 2018)
wederom op jullie steun bij onze actie!
Kneup
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Wereldrecordpoging langste rij skelters

Beste deelnemers en bewoners,
A.s. zondag 7 januari is er de wereldrecord poging
langste rij skelters.
Ca 13.00 uur vertrekt de stoet vanaf garage Mari vd
Heijden richting de Reibroekstraat.
Iedereen is uitgenodigd om de deelnemers aan te
moedigen langs het 500 meter lange parcours.

BYTZ THEMA-AVOND
MIDDELENGEBRUIK
Maandag 22 januari om 19.30 uur in het
dorpshuis

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

Crizly ⒌ 2,00 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

De wereld van de Zijtaartse jongeren is inmiddels veel
groter dan het speelplein van de basisschool.
Patatterij open:
En anders wordt ie dat binnenkort (groep 8). Die wereld
biedt mogelijkheden, kansen en uitdagingen, maar brengt
Ma- Di- Do: 19:00uur - 20:30 uur
ook risico’s met zich mee.
Vrij – Zat: 17:00 uur - 20:30 uur
Denk hierbij aan alcohol, roken en drugs. Hoe hier mee om
Zo: 12:00 uur - 20:30 uur
te gaan? Hoe blijf je in gesprek? Wat is coma-zuipen en wat
zijn de gevolgen? Wat zijn lachgaspatronen en wat is het
Een interactieve avond voor ouders EN jongeren
effect? Waarom geen alcohol onder de 18 jaar? Hoe
ongezond is roken nu eigenlijk? Wat is er dan mis met een
Doelgroep: ouders én jongeren (van 12 tot ca 16 jaar)
jointje? ….? ….?
uit Zijtaart waarbij ook groep 8 (en)
ouders welkom zijn
BYTZ organiseert een thema-avond over middelengebruik
maandag 22 januari 2018
voor de Zijtaartse jongeren en/of hun ouders, samen met het Datum:
19.30 - 21.30 uur. Zaal open 19.15 uur.
CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) en Novadic-Kentron. Tijd:
We beginnen de avond met voorlichting
voor ouders en jongeren Daarna gaan we
Tijdens deze thema-avond wisselen we informatie uit en
verder met 2 groepen: ouders en jongeren
gaan we met elkaar in gesprek. Welke middelen gebruiken
apart
jongeren tegenwoordig, wat kunnen de gevolgen zijn en
Om 21:00 uur komen we dan weer samen
hoe praat je hierover met elkaar?
om de avond af te sluiten.
Locatie:
Dorpshuis Zijtaart
Hanneke van Weert, preventiewerker Novadic-Kentron,
Past.Clercxstraat
50
Constance Janssen, adviesmedewerkster CJG Centrum voor
Jeugd en Gezin en een ‘ervaringsdeskundige’ gaan samen
Aanmelden: voor 18 januari via bytz@outlook.com of
met jullie in gesprek.
bij een van de leden van BYTZ
Mocht u vooraf meer informatie willen, neem dan contact
op via het email-adres of met een van de leden van BYTZ,
een werkgroep van EGZ: Twan van de Meerakker, Aniek
Verhoeven, Franc Kleijngeld of Harrie van der Linden

Graag tot de 22e ,
BYTZ biedt u de eerste koffie/thee aan
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KBO

Biljartclub KBO Zijtaart Uitslag wedstrijden
onderlinge competitie KBO Zijtaart d.d. 28-12-2017

AGENDA

Toon Cissen
Jan Rijkers
Willy Henst
Frans vd Broek
Frans v Leuken
Toon Opsteen
Willy vd Berkmortel
Jan de Wit
Jan vd Oever
Toon Cissen
Rien v Tiel
Tonn Verbruggen

Maandag 8 januari 10.00 uur Onderonsje
Maandag 8 januari 13.00 uur Regio biljarten
Maandag 8 januari 13.30 uur Kaarten
Dinsdag 9 januari 09.30 uur Seniorenkoor
Dinsdag 9 januari 12.00 uur Eetpunt
Dinsdag 9 januari 13.00 uur Vrij biljarten
Dinsdag 9 januari 14.00 uur Line dansen
Woensdag 10 januari 13.30 uur Kienen
Donderdag 11 januari 09.00 uur Wandelen
Donderdag 11 januari 12.00 uur Eetpunt
Donderdag 11 januari 13.00 uur Competitie biljarten
Donderdag 11 januari 13.30 uur Kaarten
Vrijdag
12 januari 13.30 uur Bridgen

63
14
27
27
57
28
24
13
15
47
26
18

- Piet vd Hurk
- Andre Schepers
- Rien Kemps
- Jan de Wit
- Mies Gibbels
- Jan vd Oever
- Tonn Verbruggen
- Willy Henst
- Mies Gibbels
- Andre Schepers
- Chris v Helvoirt
- Toon Opsteen

35 45
34 50
32 26
26 21
35 18
18 15
24 22
24 22
35 35
34 66
18 27
29 23

SPORTUITSLAGEN

KAARTEN
Uitslagen van 21 december:
Rikken
Bert Vissers
Anneke v.d.Braak
Poedelprijs:
Henk v.d.Linden
Jokeren:
Mientje Raaijmakers
Mien Ketelaars
Poedelprijs:
Riek v.Sleuwen
Loterij:
Ad v.Cuijk
Uitslagen van 28 december:
Rikken:
Tiny v.Kasteren
Jan v.Zutphen
Poedelprijs:
Anneke v.d.Braak
Jokeren:
Mien Raaijmakers
Tonny Rijkers
Poedelprijs:
Riek v.Sleuwen
Loterij:
Marjo Vissers

58
15
24
19
44
29
25
26
18
58
29
24

73 pnt.
57 pnt.
- 18 pnt.
136 pnt.
81 pnt.
37 pnt.

V.O.W. Jeugd 20 dec 2017
VOW MO15-1 Nijnsel/TVE Reclame MO15-1

Met deze winst is MO15-1
najaarskampioen geworden!
Bibliotheekpunt Zijtaart

75 pnt.
74 pnt.
– 11 pnt.
154 pnt.
100 pnt.
39 pnt.

Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag

openingstijden
13.45 – 15.15 uur

dinsdagavond

18.00 – 19.00 uur

donderdagavond

18.00 – 19.00 uur

9

0
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Venherstel Vressels bos
Staatsbosbeheer is gestart met het creëren van meer
openheid rond de bestaande vennen in Vressels bos bij
Nijnsel. Ook is een raster geplaatst in het centrale deel van
het natuurgebied. Hoofddoel van de werkzaamheden is het
herstel van de vennen en het uitbreiden van het leefgebied
van bijzondere planten en dieren. Vanaf het voorjaar in
april tot aan november zullen jaarlijks runderen binnen het
raster gaan grazen, zodat de open verbindingen tussen de
vennen in stand worden gehouden. Hierdoor kunnen dieren
die afhankelijk zijn van onder meer zonlicht en heide, zich
beter verplaatsen, bijvoorbeeld tussen de Hazenputten en de
Oude putten. Het landschap wordt hierdoor ook
afwisselender en plaatselijk meer open. De heide zal zich
uitbreiden.
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Financiering
Dit project is tot stand gekomen met financiering van
provincie Noord-Brabant en Staatsbosbeheer. Het ven
herstel project vindt plaats in opdracht van
Staatsbosbeheer.

TV Zijtaart
Uitslag Interne Najaarscompetitie
Afgelopen maanden waren er in het
weekend geregeld tenniswedstrijden op
het tennispark te bewonderen: de Interne
Competitie stond op het programma. In
verschillende poules in verschillende klassen werd
uitgemaakt wie zich kampioen mocht noemen. Hieronder
de uitslag van de verschillende poules:

Heren Dubbel poule A: Cor Egelmeer en Stef van Stiphout
Heren Dubbel poule B: Piet vd Hurk en Jochem vd Linden
Heren Dubbel poule C: Piet vd Akker en Mari Brugmans
Dames Dubbel poule A: Monique vd Hurk en Jolanda van
Zutphen
Dames Dubbel poule B: Phil vd Heijden en Diny vd Linden
Dames Dubbel poule C: Marianne van Loon en Jonneke
Vissers
Gemengd Dubbel poule A: Joke vd Ven en Ruud van Berlo
Gemengd Dubbel poule B: Heidi van Berlo en Jochem vd
Begrazing door koeien en heideschapen
Vanaf het voorjaar van 2018 zullen ongeveer 4-6 runderen Linden
binnen het raster gaan grazen om het ontstaan van bos tegen Gemengd Dubbel poule C: Willemien Schepers en Adri
te gaan. Plaatselijk zullen wel wat ruigere stukken ontstaan Schepers
met pijpenstrootje gras, struiken en jonge boompjes,
Woord van dank gaat uit naar Piet vd Hurk, die ervoor
waardoor een geschikt
zorgde dat alle wedstrijd ingepland werden en dat de
leefgebied ontstaat voor
uitslagen altijd snel op toernooi.nl verschenen.
onder meer levendbarende
We zien elkaar graag weer op het Eethuis de Reiger Open
hagedis en diverse
Tennistoernooi.
amfibieën. De koeien
zullen jaarlijks gedurende
het groeiseizoen tot
uiterlijk november in het gebied grazen. Aanvullend wordt
elk jaar met een gescheperde kudde heideschapen ook
buiten het raster begraasd om ook daar openheid te creëren
en een natuurlijke overgangen van bos naar heide. Het bos
buiten het raster blijft bos, uitgezonderd dus de overgangen
naar de heide.
Venherstel
Doordat er bomen zijn verwijderd rond de vennen, zijgt er
meer water in de bodem en wordt er minder water
verdampt. Hiermee wordt verdroging tegen gegaan. Zodra
het regenwater in zijgt, voegt de bodem hier calcium aan
toe. Het water stroomt hierna ‘zwak gebufferd’ in de ven
oevers. Hierdoor wordt de waterkwaliteit van de vennen en
de oeverplanten verbeterd.

Bijzondere planten en dieren
In het Vressels bos komen
allerlei zeldzame planten en
dieren voor. Rond het ven
Hazenputten groeien veenmossen
met lavendelheide en kleine veenbes. Het vleesetende ronde
en kleine zonnedauw en de klokjesgentiaan zijn hier tevens
te vinden. Ook leven er bijzondere libellen zoals de
speerwaterjuffer, venwitsnuitlibel en de maanwaterjuffer.
Vanaf april vliegt dagvlinder ‘groentje’ hier rond. En in het
vroege voorjaar is het ‘klokken’ van de heikikker te horen,
wanneer de mannetjes kort blauw kleuren om de vrouwtjes
te imponeren. Dodaars en geoorde fuut broeden in de
vennen.
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inschrijving wordt ingedeeld. Ditzelfde geldt voor de
overige categorieën, waarbij wij als optochtcommissie altijd
Carnavalsoptocht Reigerland
het recht houden om een inschrijving in een andere
categorie te plaatsen.
Nu het nieuwe jaar weer is begonnen, wordt het weer de
Op vrijdag 26 januari is de inschrijfavond. Binnenkort meer
hoogste tijd om aan carnaval te gaan
informatie hierover! Graag tot dan.
denken. Vele groepen en individuen
Het kan zijn dat je nog vragen hebt over de optocht. Laat
zijn al druk in de weer hun creatie voor
het ons dan weten. Mail ze door naar:
de optocht te bedenken en misschien is
optocht@cvdereigers.nl. Veel plezier en succes met de
er ook al een begin gemaakt met de
voorbereidingen.
uitwerking ervan. In enkele schuren en
garages zie je ‘s avonds de lampen
De optochtcommissie
branden en dit betekent dat er weer
allerlei creatieve geesten in Zijtaart
rondspoken. Bij andere deelnemers is
het idee misschien nog niet geboren,
maar ook daar gaat binnenkort
verandering in komen. We hebben als
Reigers een eer hoog te houden en natuurlijk hopen we dat
Beste Judoka’s
ook dit jaar weer te doen, zodat we weer een prachtige
en
optocht hebben op zaterdag 10 februari.

toekomstige Judoka.

Om de gaten in de optocht zoveel mogelijk te beperkten,
willen we de optocht van 2018 andersom door Zijtaart laten
lopen. De route loopt via Zondveldstraat, Reibroekstraat
naar de Keslaerstraat, waarna de Pastoor Clercxstraat volgt.
De ontknoping van de optocht is helemaal aan het einde
van de Pastoor Clercxstraat.
Tevens willen we vooraf duidelijk zijn in het volgende: om
als Zijtaartse inschrijving te kunnen deelnemen, moet
tenminste 20% van de deelnemers aantoonbaar uit Zijtaart
komen. Bij twijfel zullen wij de inschrijving nader bekijken
en als optochtcommissie bepalen in welke categorie de

Allemaal een gezond en sportief 2018, nu geven wij uw de
kans in het nieuwe jaar gratis kennis te maken met de judo
sport. Maandag 8 januari wordt weer een mooie
maandagavond, dan gaat het weer beginnen !
Daarom zijn leden en niet leden van harte welkom op de
eerste trainingsavond van het nieuwe jaar 2018.
Wil je kennismaken met de judo sport? of twijfelt je nog?
Om te weten of het iets voor JOU is bieden we 4 gratis
lessen aan en tevens zal er een judo pak op bruikleen ter
beschikking worden gesteld.
De jeugd lessen starten weer vanaf 18.00 uur
Ook ouders zijn van harte welkom om de jeugd aan het
werk te zien of aan te moedigen.
Uiteraard trappen ook de senioren weer af om 20.00 uur
voor hun eerste les in het nieuwe jaar te beginnen en elkaar
het beste en mooiste te wensen. Heeft u interesse om te
komen kijken om of mee te doen dan bent u van harte
welkom.
Ook voor de senioren is er een pak op bruikleen ter
beschikking.
De judo sport is de ultieme sport voor het zelfvertrouwen,
souplesse, lenigheid of om de feestdagen kilootjes kwijt te
raken.
Wij zien u graag langskomen om ons enthousiaste leden te
ontmoetten.
Info; Keldonk.nl
Het bestuur
De Jigoro’s
Sport- en ontmoetingscentrum ’t Span

Kampweg 2, 5469 EX Keldonk
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DANSMARIEKES
PROEFLESSEN
samen
spelen
samen
dansen
op muziek

Samen
optreden
samen
carnaval
vieren
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Onder welke steen hebben wij gelegen?
Al jaren gingen Sasja en Michel met een bevriend paar en
hun kinderen samen op vakantie. Ook de feestdagen
brachten ze altijd met hun beider gezinnen samen door.
Waarom? Ach, het was zo gegroeid. Dan hadden de
kinderen ook meteen leeftijdsgenoten en konden ze samen
spelen. Ze vroegen zich niet eens meer af waarom het zo
ging. Het wás gewoon zo! Totdat de vrouw van het andere
echtpaar zich misdroeg. Zij begon ineens te flirten met
Michel. In eerste instantie viel het hem nog niet zo op.
Sasja had al eerder het gevoel dat er iets niet klopte. Toen
zij het met Michel besprak, reageerde hij met “doe toch niet
zo flauw, het valt heus wel mee”. Gewend als zij was om
haar gevoelens niet serieus te nemen, liet ze het op zijn
beloop. En de flirts tussen Michel en hun vriendin werden
steeds intenser. Totdat Michel inderdaad bezweek voor haar
pogingen.
Natuurlijk zat er ook in de relatie tussen Sasja en Michel
het nodige niet goed, anders was hij niet op de avances van
deze vriendin ingegaan. Zo kwamen ze bij mij terecht. Het
contact met het “bevriende paar”was verbroken. Heel snel
werd duidelijk waar de schoen wrong in deze relatie, en dat
werd ook snel aangepakt. Het stel ging met sprongen
vooruit. Voor het eerst waren ze ook samen een vakantie
aan het plannen, voorheen had men altijd de keuzes van het
andere stel gevolgd.
“Onder welke steen hebben wij gelegen?” zei Sasja, toen ze
besefte hoe leuk het was om juist samen met hun eigen
gezin een vakantie te plannen. Ook waren ze met de
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kinderen een dagje naar zee geweest. De kinderen de
misten hun vriendjes nauwelijks. Hun dochtertje zei: “jullie
doen nu weer lief tegen elkaar”. Ze had beter gemerkt dat
de relatie tussen papa en mama niet goed was, dan ze het
zelf hadden opgemerkt.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 2018
Beste leden
Bij deze wil ik jullie van harte uitnodigen
voor het bijwonen van de nieuwjaarsreceptie
op zaterdag 13 januari 2018 bij
Partycentrum van Haandel aan Het Hertog
Janplein 20 in Erp.
De dag ziet er als volg uit:
11.00 uur ontvangst 2x koffie/thee met iets lekkers. Let op:
zaal open om 10.30 uur
12.00 uur soep met stokbrood en kruidenboter
Hoofdgerecht: spies van varkenshaas met champignonsaus,
gebakken aardappels, groente, salade, friet, mayonaise, en
een gratis consumptie
Nagerecht: bavarois, roomijs met warme kersen
14.00 uur optreden van: Ger Coppens uit Boerdonk met
haar Apostelen met zang en muziek
Het wordt weer een gezellige middag. In de
pauze een gratis consumptie.
Rond 16.30 uur willen we deze dag
afsluiten.
De kosten van deze dag zijn € 30,00 p.p., te voldoen bij
binnenkomst van de zaal.
Graag betalen met gepast geld.
Wilt u naar deze nieuwjaarsreceptie komen, dan wil ik u
verzoeken u voor 8 januari 2018 bij een van de
bestuursleden op te geven. Wij kunnen dan op tijd
doorgeven hoeveel personen aan het diner gaan deelnemen.
De werkgroep wenst u allen een gezond en voorspoedig
2018.
Namens de werkgroep, Harrie van de Meerakker,
Heeswijk-Dinther tel.(0413)29 16 89 voorzitter
Toon van Berlo, Wilhelminastraat 24a 5427CE Boekel
tel.(0492) 32 17 33 secr./penn.m.
Thea Donkers, Boerdonk tel.(0492) 46 56 53 lid
Josephien de Mol, Loosbroek tel. 06 - 237 760 91 lid
Henk van de Ven Pastoor Kampstraat 32 5466 RG Zijtaart
tel.(0413) 36 52 42 lid
E-mail: toon@vberlo.nl
Mededeling: Vriendelijk wil ik u verzoeken de contributie
voor 2018 ad € 5,00 te voldoen op rekeningnr. NL28
RABO 0120193221 t.n.v. A.van Berlo Bond van
Alleengaanden onder vermelding van naam en adres. Om
onduidelijkheid te voorkomen, is het vermelden van naam
en adres zeer belangrijk. Een ander optie is om de € 5,00 in
een gesloten enveloppe met daarop vermelding van naam
en adres mee te brengen naar onze nieuwjaarsreceptie.
Hartelijk dank.
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Nieuwjaarsbrunch V.O.W.

Zondag 14 januari 2018
Tijd: 12.00 uur
Kosten t/m 12 jaar € 4,00 p.p.
Vanaf 13 jaar € 12,50 p.p.
Opgave uiterlijk7 januari 2018
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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Dementie, intimiteit en seksualiteit

Als iemand de diagnose dementie heeft gekregen, dan is dit
niet alleen zeer ingrijpend voor de persoon zelf, maar ook
voor de mensen in zijn omgeving. Partners van mensen met
Zaterdag 6 januari 2018 klokslag 10.00 uur gaat op
Coxsebaan 5 te Boerdonk de achterdeur van de woning van dementie vertellen regelmatig dat hun relatie zo veranderd
is. Dit vormt de aanleiding om het op dinsdag 16 januari in
Peter en Arna Vogels open en start de kaartverkoop van
toneelvereniging Gèr Gespeuld. De mensen die dan voor de het Alzheimercafé Uden-Veghel en omstreken speciaal
deur staan krijgen de 1e keus op de beschikbare kaarten met over deze kwestie te hebben. Ingrid van Kempen,
psychologe en seksuologe bij BrabantZorg, legt dan uit wat
dien verstande dat ze maximaal 10 kaartjes per persoon
voor effect dementie op een relatie kan hebben. Het
kunnen kopen. Als deze mensen hun kaartjes hebben dan
wordt de hoorn op de telefoon gelegd en zijn Peter en Arna Alzheimercafé is gratis toegankelijk voor iedereen die iets
telefonisch bereikbaar voor het afhandelen van bestellingen. met dementie heeft. De deuren van het Pieter
BrueghelHuis, Middegaal 25 in Veghel gaan open om
Dit jaar spelen we de klucht: IK BEN GEHEEL DE
19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur.
UWE, MENEER VISSER van Carl Slotboom.
Hoofdpersoon zijn Guus Visser en Bea Schouten, 2 ietwat
patronen
wereldvreemde 40ers die voor het eerst in hun leven
Door het dementieproces verandert iemand en daardoor
verliefd worden. Ze worden daarbij in de gaten gehouden
verandert een relatie ook voortdurend. Vaak hebben de
door de naaste families. Wat een roddelblad, een bordeel,
naasten moeite om zich steeds opnieuw aan te passen. Het
een chagrijnige oberes en een fotograferende journalist
daarmee te maken hebben kan je zien op 2, 3, 4, 7, 9 en 10 is immers moeilijk om vaste patronen in een relatie te
doorbreken. Kun je als partner een relatie behouden die niet
maart in Theater Den Hazenpot te Boerdonk elke avond
vanaf 20.00 uur. Kaartjes kosten nog steeds maar € 5,00 en alleen uit 'zorgen voor' bestaat? Iedereen zal hier op een
eigen manier mee om gaan. De psychologe en seksuologe
zijn zoals gezegd te koop bij Peter en Arna Vogels,
zal uitleg geven. Hoe kun je respectvol met elkaar om
Coxsebaan 5 te Boerdonk telefoonnr 0492-366516 . WE
blijven gaan in een veranderende relatie? Zoals altijd is er
heten u alvast van harte welkom.
in het Alzheimercafé voldoende ruimte voor vragen en
Toneelvereniging Gèr Gespeuld Boerdonk
eigen inbreng. Er zijn ook verschillende professionals
www.gergespeuld.nl en ook op facebook
aanwezig om in de pauze en na afloop antwoord te geven
op vragen die er leven.

ZIJTAARTSE DECEMBERAKTIE 2017
In de periode van 1 december t/m 31 december 2017 ontving u bij uw aankopen bij de
deelnemende ondernemers voor elke 5 euro tot maximaal € 500,00 1 gratis decemberbon.

De trekkingsuitslag:
1e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 150,00
2e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 125,00
3e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 100,00
4e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 75,00
5e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 50,00
6e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 40,00
7e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 30,00
8e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 25,00
9e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 25,00
10e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 25,00

Fam. vd. Linden Pater Vervoortstraat 26
Fam. Bekkers Zondveldstraat 6
Fam. Donkers Boskamp 8
Fam. v.d. Akker Keslaerstraat 12
Fam. Heerkens Pastoor Clercxstr. 48
KBO. pa C. vd.. Aa Grootveld 11
Th v Eert Zijtaartseweg 22
Fam. de Bie Weievenseweg 41
Truus Bosch Reibroekstraat 1
Fam. v. Asseldonk Pastoor Clercxstr. 24

De prijswinnaars hebben persoonlijk bericht ontvangen.

De deelnemers zijn:
Autocentrum Zijtaart BV M. v.d. Heijden
Ad van Kessel BBQ specialist
De fietsenwinkel Zijtaart
Eethuis de Reiger

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

Iedereen bedankt voor de aankopen bij onze Zijtaartse ondernemers en
een gelukkig 2018

