De 24 uren van Zijtaart 2018.
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20 Teams maken wereldnieuws. De 24 uren super geslaagd!
Onvergetelijk zijn de beelden van die kleine Zijtaartse kinderen, geconcentreerd en fanatiek
trappend op hun tractortjes, zich niet bewust van de grootse prestatie die zij – samen met de
honderden andere deelnemers - waaronder volwassen met te lange benen op een te kleine
traptractor – neergezet hebben voor de strenge waarnemers van de wereldrecordpoging. De
notaris met zijn notabelen hebben 287 skelters/minitraptractors geregistreerd.
Hoogtepunt.
De eindeloze stoet van skelters en traptractors vormde één van de hoogtepunten van de
derde editie van “De 24 uren van Zijtaart”. Met groot genoegen kan de organisatie van dit
dorpsevenement terugzien op een meer dan geslaagd gebeuren. Met de inzet van meer dan
400 deelnemers en de begeleiding van tientallen vrijwilligers, kon de activiteit ook bijna
niet anders dan succesrijk zijn. Menselijke piramidebouw, bak het beste worstenbroodje,
stickstorm, recordpoging, “Wie van de drie?”, lampionnenoptocht, bingo vòòr
zonsopkomst: allemaal hoogtepunten in de “24 uren van Zijtaart”. Een mooi begin van
2018!
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KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 14 januari 10.30 uur Pater Issag Jesudass (Gem.Koor)
Wij gedenken: Jan Nikkelen (vanw.verjaardag); Jaargetijde Riek van Zutphen-Daniëls;
Overl.ouders Munsters- de Visser, Harrie en Lenie Maas- Munsters, Mien Munsters- van de
Ven en Mariet Laurijssen; Theo en Tineke van Zutphen- Pepers, Rob, Ellie, Jos en Hannie;
Leo van den Crommenacker (vanw.verjaardag); Harrie van der Heijden (nms.de Kath.Bond
van Ouderen); Hans van Zoggel (vanw.verjaardag); Marion Jonkers- van Zoggel; Mies en
Anneke van Zoggel- van der Linden; Marietje van der Linden- van Schaijk; Overl.ouders
Rooijakkers- van Lankvelt en overl.familieleden; Arie Opheij.
Mededelingen:
Afgelopen vrijdag 5 januari is Arie Opheij in de leeftijd van 72 jaar overleden. De plechtige
Uitvaart vindt a.s. woensdag 10 januari om 10.30 uur plaats, waarna hij hier op onze
Parochiebegraafplaats zal worden begraven.
A.s. zaterdag 13 januari is er in de H. Hartkerk te Veghel weer een viering in het kader
van ‘Vieren Op Zaterdag’. De viering zal in het teken staan van 500 jaar Reformatie en
heeft een oecumenisch karakter. We bezinnen ons rondom de vraag: ‘Is onze tijd ook een
tijd van reformatie, van verandering?’
De viering begint om 19.00 uur. Na afloop is er koffie en kan
er worden nagepraat over de viering.

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

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 27 nr. 15

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.
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afgevaardigden van besturen en verenigingen in Zijtaart en
zal hij daarna (bij goed weer) een fietstocht maken door een
deel van ons dorp.
Dorpsschouw
Tijdens de dorpsschouw van 18 november jl. is
nadrukkelijk verwezen naar de slechte toestand van het
fietspad Corsica – richting Mariahout. De wethouder geeft
hierbij aan, dat het oplossen van onveilige situaties altijd
voorrang krijgt bij uitvoering. Vanuit de dorpsraad melden
wij nogmaals dat hiervan niet veel te merken valt als het
gaat om delen van het genoemde fietspad. Verbetering is op
korte termijn noodzakelijk.

Overdracht voorzitterstaak
met ingang van 1 januari 2018 gaat Helmut Henst
NIEUWS VAN DE DORPSRAAD 10 jan. 2018 Officieel
de taak van voorzitter dorpsraad overnemen van Ad van
Nunen. Helmut heeft zich al aardig ingewerkt in de materie
In dit verslag staan enkele onderwerpen die wij in onze
van de dorpsraad en hij weet dat hij altijd navraag kan doen
eigen vergadering van 20 december jl. aan de orde hebben
bij Ad. De overdracht vindt daarom ook plaats met het
gesteld. Wethouder Harrie van Rooijen was tijdens een
volste vertrouwen in een goede voortgang (zie nog
deel van deze avond aanwezig.
verderop in dit artikel).
N279 Veghel-Asten en ontsluitingsweg
bedrijventerreinen
Sinds het provinciaal besluit van juli 2017 is er een
inloopbijeenkomst geweest over het traject aan de Veghelse
zijde van het kanaal. Dit is een provinciale aangelegenheid.
Voor de gemeentelijke verantwoording aan de Zijtaartse
zijde van het kanaal lopen momenteel nog onderzoeken
voor de inrichting van de ontsluitingsweg
bedrijventerreinen De Dubbelen/Doornhoek richting de
oversteek naar de N279 nabij Keldonk. De wethouder geeft
hierbij aan, dat de onderzoeken zeker niet leiden tot
herziening van het trajectbesluit van de provincie. Het is nu
nog niet bekend wanneer de resultaten van de eerste
onderzoeken bekend zullen worden.
Uitbreiding woongebied
Zowel dorpsraad als werkgroep “Uitbreiding woongebied”
zullen tijdig betrokken worden bij de voor- besprekingen
over de inrichting van het nieuwe uitbreidingsgebied voor
Zijtaart, aangrenzend aan Rudebroeck. Voorlopig wordt
uitgegaan van de eerste toekomstige bebouwing langs de
Pastoor Clercxstraat waardoor in de toekomst de uitbreiding
zich geleidelijk naar achteren zal voortzetten.
Bedrijventerrein De Kempkens
Momenteel is men bezig met de aanleg en inrichting van de
waterpartijen en groenstroken langs Corsica en langs de
Biezendijk. Over een paar maanden zal het resultaat
daarvan meer zichtbaar zijn.
Aan de zijde van Doornhoek wordt naast het perceel van
Van den Bosch Transport onderzoek gedaan naar de beste
oplossing voor het aanleggen van een groenstrook.
Bezoek burgemeester Kees van Rooij
Woensdag 31 januari zal de nieuwe burgemeester ’s
morgens een bezoek brengen aan Zijtaart. Van 9:00 uur tot
11:00 uur zal hij kennismaken met een aantal

Met een kort woordje van dank en vertrouwen geeft Ad met
een officieel gebaar de voorzittershamer over aan Helmut.
Deze gaat zich inzetten om de goede verdiensten van Ad
over te nemen en de kersverse voorzitter overhandigt Ad
namens de raad een bloemetje met de toezegging om
binnenkort een afspraak te maken voor een passend
afscheid tijdens een speciale bijeenkomst.
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Voor al uw friet en snacks!
Dit weekend speciale aanbieding.

Kipcorn € 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
En verder:
- Op 24 januari ontvangen wij een delegatie van een
bestuursorgaan “De toekomst van Brabant” om na te gaan
wat er in een kleine gemeenschap zoals Zijtaart gedaan
wordt aan het in stand houden van de leefbaarheid en wat
daar verder voor nodig is.
- Een afvaardiging van onze dorpsraad bezoekt steeds de
bijeenkomsten die Meierijstad uitzet inzake woonvisie; dit
is in belang voor het volgen van de woonkansen in kleine
kernen.
Tot slot: mijn laatste artikel “Nieuws van de
Dorpsraad”
Dit artikel is voor mij het laatste artikel “Nieuws van de
Dorpsraad”. De afgelopen jaren heb ik regelmatig deze
informatie verzorgd om de Zijtaartse bevolking als
achterban van de dorpsraad te voorzien van actueel nieuws.
Er waren diverse keren belangrijke onderwerpen en
ontwikkelingen voor ons dorp. Daarover gaf ik graag
verslag van de actuele situatie en ik hoop dat dit ook telkens
op een fijne en gemakkelijke leesbare manier is
overgekomen. De redactie van de komende nieuwsartikelen
gaat nu over naar een ander lid van de dorpsraad.
In onze vergadering van 20 december jl. heb ik namelijk het
voorzitterschap overgedragen aan Helmut Henst. Ik heb er
een goed vertrouwen in, dat hij samen met de andere leden
van de dorpsraad het belang van Zijtaart goed kan
behartigen; ik wens hem daarbij een fijne samenwerking
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toe met allen waarmee hij vanuit de dorpsraad te maken
heeft.
Voor mij is er na ruim 21 jaren, waarvan ruim 11 jaren als
voorzitter, nu een einde gekomen aan het actief deelnemen
aan het wel en wee van de dorpsraad. Ik heb al die jaren
met veel interesse de ontwikkelingen voor Zijtaart mede
uitgezet, gevolgd en vastgesteld. Dit kan alleen maar in
samen-werking met anderen, die daarbij nodig zijn en
daarin ook een rol spelen. De manier van overleg is vaak
bepalend voor een constructieve voortgang van
besprekingen over actuele kwesties. Dit zal steeds van
belang blijven en als dorpsraad ben je daarin als
gesprekspartner een belangrijke partij.
Het is een goede zaak dat er in de loop van 2017
werkgroepen zijn ontstaan, die in samenwerking en in
overleg met de dorpsraad ook zelfstandig actief zijn voor
Zijtaart: de werkgroep “Zorg en Welzijn Zijtaart”, de
werkgroep “Geen Omleiding bij Zijtaart” en de werkgroep
“Uitbreiding woningbouw Zijtaart” waarin enkele jonge
dorpsgenoten participeren. Mede dankzij het zoeken naar
nieuwe leden is deze structuur ontstaan wat een heel goede
ontwikkeling is voor de toekomst van de leefbaarheid in en
voor Zijtaart. Heel fijn dat dorpsgenoten zich hiervoor
beschikbaar hebben gesteld!
Ik blijf lid van de werkgroep “Geen omleiding bij Zijtaart”
en wil daardoor een bijdrage leveren aan de besprekingen
over de inrichting van de ontsluitingsweg tussen
bedrijventerrein Doornhoek/De Dubbelen en de oversteek
naar de N279 bij Keldonk. Daarnaast zal ik de
ontwikkelingen voor ons dorp met interesse blijven volgen!
Dank aan alle dorpsgenoten die uit belangstelling vaak de
openbare vergaderingen hebben bezocht, zich kritisch en
constructief hebben opgesteld en mede daardoor een
bepaalde belangrijke bijdrage hebben aangeleverd voor de
rol van de dorpsraad in onze Zijtaartse gemeenschap!
Met een vriendelijke groet,
Ad van Nunen

ZTV-streekziekenhuis heeft begroting
voor 2018 rond!!
De begrotingen voor 2018 zijn binnen.
Ook het ZTV-streekziekenhuis mag
komend jaar openblijven. De patiënten
en het personeel van het
streekziekenhuis zijn erg blij. Er wordt zelfs gesproken dat
er meer operaties plaats kunnen gaan vinden, zelfs operaties
die mogelijk verboden zijn... Maar het ZTVstreekziekenhuis geeft aan dat alles vergoed kan worden via
de zorgverzekering.
De Zijtaartse Toneelvereniging zal op zaterdag 17 en
zondag 18 maart 2018 het ziekenhuis openstellen voor een
komedie. Geschreven door Rob van Vliet en geregisseerd
door Jeroen van den Boom.
Noteer deze data alvast in uw agenda, want het ZTVstreekziekenhuis belooft u dat u na dit weekend naar geen
ander ziekenhuis meer toe wilt.
17 en 18 maart 2018
"Diagnose: Niet meer te redden!"
Het Klooster te Zijtaart
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Muziekvereniging Sint Cecilia Zijtaart
Met een oudejaarsconcert op 30 december 2017 in de
Lambertuskerk is er een feestelijk tintje gegeven aan de
naamswijziging voor de fanfare. Met ingang van 1 januari
2018 noemt de fanfare zich Muziekvereniging Sint Cecilia.
Deze naam doet meer eer aan het geheel van blazers,
slagwerkers en dansers die samen onze mooie vereniging
maken.
In een goed gevulde en prachtig versierde Lambertuskerk
was het oudejaarsconcert een succes. De muziekstukken
waren verbonden aan wereldwijde gebeurtenissen in 2017
waardoor er een mooi jaaroverzicht werd voorgeschoteld.
Ter nagedachtenis werd ook een muziekstuk opgedragen
aan de vrienden van de muziekvereniging die in 2017 zijn
overleden. Anke Verweijen-van Asseldonk vroeg daarbij
aandacht voor het KWF kankerbestrijding. Zij gaat samen
met haar zus Marjan van Asseldonk Maarten van der
Wijden ondersteunen in zijn voornemen om in augustus de
Elfstedentocht zwemmend af te leggen. Anke en Marjan
zwemmen dan 2 km mee en voor de sponsering stonden er
twee collectebussen in de kerk.
De avond werd feestelijk afgerond met bubbels en
oliebollen.
Muziekvereniging Sint Cecilia Zijtaart.

Voedselbankactie

Afgelopen weekend is in Zijtaart de Voedselbankactie
gehouden.
Hierbij zijn lang houdbare producten in gezameld voor de
Voedselbank, om op deze manier mensen die het minder
hebben, de helpende hand te bieden. Hiervoor zijn
afgelopen zaterdag een aantal kinderen van groep 8 en
misdienaars in de kom van Zijtaart langs de huizen gegaan
om deze producten in te zamelen. Ook konden er producten
ingeleverd worden in de kerk en bij Autocentrum van der
Heijden. Dankzij uw vrijgevigheid en de inzet van deze
kinderen hebben we 20 kratten en dozen met spullen
kunnen overhandigen aan de Voedselbank.
Iedereen bedankt voor de gulle gaven. En Anke, Gijs, Isa,
Luuk, Meike, Roy, Sjoerd, Ties, Tygo en Wies (en
natuurlijk Hester, Cinda en Phil), bedankt voor jullie inzet!
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Onze werkgroep gaat ook in het nieuwe jaar door met het
organiseren van de activiteit “SAMEN aan TAFEL”.
Het project is het afgelopen jaar zeer succesvol geweest. Op
woensdag 17 januari wordt voor slechts € 9,00 een 3gangen menu geserveerd in “De huiskamer van Zijtaart”,

de ontmoetingszaal van ons
dorpshuis.
Een mooie gelegenheid om elkaar de
beste wensen voor 2018 te geven en
nog eens na te praten over de
afgelopen feestdagen.

Dit is tevens een mooie kans om
buurtgenoten of kennissen, die zelf
niet meer zo mobiel zijn of niet
graag alleen gaan, te vragen met u mee te komen naar
het gezamenlijk eten op 17 januari. 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 deze “SAMEN aan TAFEL” van woensdag 17
januari kunt u zich telefonisch aanmelden tot uiterlijk
vrijdag 12 januari om 12.00 uur bij Rieky v.d. Heijden; tel:
0413-362254 of tel. 06 10255782 of bij Annie Pennings;
tel: 06 42350489.

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 27 nr. 15

KBO
AGENDA
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag

15 januari 14.00 uur vrijwilligersmiddag
16 januari 09.30 uur Seniorenkoor
16 januari 12.00 uur Eetpunt
16 januari 13.00 uur Vrij biljarten
16 januari 14.00 uur Line dansen
17 januari 13.30 uur Keezen
18 januari 09.00 uur Wandelen
18 januari 12.00 uur Eetpunt
18 januari 13.00 uur Competitie biljarten
18 januari 13.30 uur Kaarten
19 januari 13.30 uur Bridgen

Kaarten:
Uitslagen van 4 januari.
Rikken :
Karel Bekkers
Annemieke v.d.Linden
Poedelprijs: Henk v.d.Ven
Jokeren:
Jo v.Boxmeer
Mien Raaijmakers
Poedelprijs: Mien Ketelaars
Loterij:
Anny v.d.Berkmortel

105 pnt.
64 pnt.
- 63 pnt.
128 pnt.
111 pnt.
30 pnt.

Uitslagen van 8 januari.
Rikken:
Marjo Vissers
Harrie v.d.Acker
Henk v.d.Ven
Poedelprijs: Anneke v.d.Braak
Jokeren:
Riek v.Sleuwen
Mientje Raaijmakers
Poedelprijs: Ad v.Cuyck
Loterij:
Rieky v.Zutphen

119 pnt.
80 pnt.
77 pnt.
– 62 pnt.
100 pnt.
91 pnt.
37 pnt.
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Lijn B:
1
Jo van Boxtel en Mien Vermeulen
2
Jos Peters en Maria Peters
3
Jana v.d. Acker en Harrie v.d. Acker
4
Liesbeth v. Dijk en Nellie Phillipsen
5
Anny v.d. Hurk en Lida v. Houtum

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO Zijtaart
d.d. 04-1-2018
Toon vd Oever
29 28 - Ad vd Heijden
16 23
Chris v Helvoirt 18 21 - Frans v Leuken
44 35
Jan vd Oever
18 11 - Rien v Tiel
29 36
Cor Coppens
23 28 - Willy vd Berkmortel 25 21
Toon Nelissen
33 23 - Hans v Erp
69 91
Wim vd Sanden 41 74 - Andre Schepers
34 23
Mies Gibbels
35 45 - Toon Cissen
58 56
Piet vd Hurk
35 19 - Frans v Leuken
44 58
Frans vd Broek
19 13 - Toon Opsteen
29 36
Ad vd Heijden
16 5 - Rien Kemps
32 21
Tonn Verbruggen 24 25 - Jan de Wit
26 9
Willy Henst
24 32 - Willy vd Berkmortel 25 21
Cor Coppens
23 26 - Wim Kremers
26 11

Bibliotheekpunt Zijtaart

Bridge uitslagen ZBC’01
Dinsdag 2 januari 2018:
Lijn A:
1
Cor v.d. Berg en Cor Mollen
2
Mien Vissers en Mien Verhoeven
(3) Gerard Bekkers en Ben v.d. Steen
(3) Hilly van Bosbeek en Ria Swinkels
5
Bert Kanters en Diny Kanters

60,42%
57,81%
55,73%
55,73%
55,21%

Lijn B:
1
Jo v.d. Tillaart en Jo Verhoeven
2
Albert v.d. Hurk en Petra v.d. Hurk
3
Lilian Harbers en Rob Harbers
4
Hein de Wit en Jo de Wit
(5) Maria Rooijakkers en Fien Rooijakkers
(5) Clasien Nolle en Trudy Smulders

64,06%
63,02%
58,33%
52,60%
48,96%
48,96%

KBO bridge
Vrijdag 5 januari 2018:
Lijn A:
1
Ad Vervoort en Nellie Vervoort
2
Riet Koevoets en Ad Koevoets
3
Toon Gevers en Jo Verhoeven
4
Ben v.d. Steen en Tiny v.d. Steen
5
Harrie Lucius en Nelleke Stolk

65,42%
60,83%
60,42%
54,58%
50,83%

68,75%
58,85%
56,77%
50,52%
48,44%

Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur
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Second Home is erkend als stichting door de Challenge
en de regering van Gambia dat betekent dat de opbrengst
van onze voertuigen naar Stichting Second Home gaat.

Er is nog ruimte voor mensen die mee
willen rijden voor onze stichting.

De totale reistijd is 20 dagen. Over een afstand van +/7000 km

U kunt contact op te nemen met Tonny en
Mieke van der Heijden op telf.06-12123407.
Of stuur een mailtje aan mieke_tonny@hotmail.com
Informatie avond DONDERDAG 25 Januari 2018
om 20.00 uur bij Eethuis de Reiger Zijtaart.

WWW.STICHTINGSECONDHOME.NL
TEAM KALIDOE GAAT
WEER RIJDEN MET 1 JEEP
EN
3 MOTOREN
OP 6 OKTOBER 2018
De Antwerpen-Banjul Challenge
Dit is een enorme uitdaging. Deelnemers
rijden met normale auto's en motoren vanuit
Antwerpen helemaal naar Banjul in Gambia.
Dat betekent dwars door de Sahara rijden,
zonder formele ondersteuning onderweg.
Alle voertuigen worden daar op een veiling
verkocht en de opbrengsten worden
overgedragen aan het goede doel waarvoor
men vooraf heeft gekozen.
www.antwerpenbanjul.com
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Doe warme kleren aan, want anders vries je vast aan je
fiets.
We gaan gezamenlijk met de fiets
naar de Eerdse Bergen voor een
wandeling in de bossen.
De Eerdse Bergen zijn honderden
jaren geleden ontstaan, nadat er
veel turfplaggen waren gewonnen
in de
Oliebollenverkoop VOW was een succes !
Schijndelse Heide. Het stuifzand dat
Beste mensen,
daardoor vrij kwam, werd door de wind
Allereerst namens VOW de allerbeste wensen
in de richting van Eerde geblazen. Het
voor een gezond en sportief nieuw jaar!!
stuifzand hoopte zich daar op. Om te
voorkomen dat Eerde werd bedolven,
Namens het oliebollenteam willen wij allen die de laatste 3
werden de stuifzandwallen beplant met
dagen van 2017 oliebollen hebben gekocht van VOW
eikenbomen. Zondag zul je zien dat er
hartelijk bedanken.
nog altijd eiken groeien, maar dat er
Door de grote afname van zowel bedrijven als particulieren
later ook naaldbomen zijn aangeplant…
was de verkoop een groot succes.
Er zijn zo’n 4.500 bollen verkocht!
Om ongeveer 12.00 uur zijn we weer terug in Zijtaart.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Cinda
Wij bedanken ook Hoveniersbedrijf Geert van Boxmeer
van Asseldonk 0413-268551.
voor het beschikbaar stellen van de ruimte en Jumbo
foodmarkt voor de sponsoring.
Met veel plezier hebben wij voor jullie gebakken en zijn
trots op de opbrengst voor onze club VOW.
Aan het eind van dit jaar staan wij graag weer voor u klaar
en hopen wij u weer aan onze kraam te zien!

V.O.W. KIENEN
Woensdag 17 januari 2018

BEDANKT en TOT ZIENS
Oliebollenteam VOW Zijtaart

ZIJTAARTSE
JEUGDNATUURVERENIGING

Wandeltocht Eerdse Bergen
Zondag 14 januari 2018
Het vorige jaar werd in december
afgesloten met het maken van kerststukjes.
Voor sommige leden betekende dat het afscheid van de
jeugdnatuurvereniging, maar we vinden het vet als je toch
nog met ons meegaat. In 2018 gaat de vereniging gewoon
weer door met diverse activiteiten. Op dit moment zijn we
bezig met het informeren van eventuele
nieuwe leden uit groep 6.
Aanstaande zondag 14 januari worden
alle leden voor het eerst weer verwacht.
Zit je in groep 6, 7 of 8, kom dan
gewoon en kijk of je het net zo leuk
vindt als wij. We zijn met een aantal
begeleiders die met de kinderen
meegaan, maar ook ouders zijn altijd
welkom om met ons mee op pad te gaan.
Zorg dat je om 10.00 uur bij het
Klooster bent met ’n goede fiets!

Hoofdprijs € 250,00
En diverse andere leuke (geld)prijzen
Kantine open vanaf 19:00 uur
Aanvang 20:00 uur
Tijdens de pauze is er een loterij!
VOW Zijtaart
Sportpark de Vonders
De Bresser 27-29
5465 PW Zijtaart

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 27 nr. 15

10 jan. 2018 – 17 jan. 2018

pagina 8

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 27 nr. 15

Stand buurtkeezen na ronde 4.
Onvermoeibaar draait Vrouwe Fortuna het rad van
fortuin. De gekroonde koning verliest zijn kroon en
troon. Hij verdwijnt in de diepe krochten van de
onderwereld. Maar…… het rad draait door. Hij kan
weer terugkomen en zijn glorie laten stralen.
Iets dergelijks gebeurde vrijdagavond in de volle
“huiskamer van Zijtaart”: de hele top van de ranglijst
is herschikt. Dat hoort bij het spel “Keezen”: het is
erg moeilijk om een avond te spelen en 6 punten te
vergaren. Het blijft dus spannend. Interessant is ook
de ontwikkeling onderaan de ranglijst. Ook daar heeft
geluk grote veranderingen teweeg gebracht.
Het aangekondigde toernooi op vrijdag 20 april kan
nu al rekenen op een grote belangstelling. Die avond
spelen we 5 rondes, mogelijk met een tijdslimiet.
Binnenkort wordt de inschrijving geopend.
Hiernaast de stand na de vierde ronde

Themamiddag: Ouder worden

10 jan. 2018 – 17 jan. 2018
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

We worden vanzelf ouder, daar hoeven we niks voor
te doen. Zo lang we gezond blijven, is dat best leuk.
Sommigen van ons hebben of krijgen kleinkinderen,
of achterkleinkinderen zelfs. Dat kan een bron van
genot zijn. Maar als je merkt dat je meer gaat
mankeren, lichamelijk maar misschien zelfs ook
geestelijk, valt het niet mee. Zeker ook als allerlei
dierbaren wegvallen door overlijden. Ook is het soms
niet meer zo gemakkelijk om ver te reizen, en wonen
niet alle dierbaren om de hoek. Dan kan eenzaamheid
de kop opsteken.
Misschien ben je bang voor de toekomst, en durf je
daar niet over te praten, of misschien wil jij dat wel,
35
maar gaat je omgeving er niet op in en blijf je alleen
met angst en je zorgen. De toekomst is voor niemand 36
37
zeker, maar als je ouder wordt, komt onmiskenbaar
de dood dichterbij. Misschien ga je hierover piekeren, 38
39
of over allerlei kwalen (dementie, kanker) die je zou
40
kunnen krijgen. En dat is jammer: een mens lijdt
immers het meest door het lijden dat hij vreest! Aan 41
42
de andere kant is het soms wel goed daarover te
43
praten, meestal neemt daardoor de angst ook af.
44
Ouder worden stelt je voor nieuwe vragen, maar kan
ook heel veel nieuwe mogelijkheden bieden. En we
worden steeds ouder, dus het is goed de moeite waard om
in jezelf te investeren, door na te denken over de
mogelijkheden die er zijn. Naast kwaaltjes die we
allemaal kunnen krijgen, zijn er zo veel mogelijkheden
om nog steeds nieuwe dingen te ontwikkelen, dingen
waar je nooit tijd voor gehad hebt, dingen die nu wél
kunnen.
Mocht je interesse hebben: op 1 februari is er een
bijeenkomst over dit thema, middags van 14.00-16.00
uur. Wel graag even aanmelden via:
info@interpunctie.nl, deelname € 8,00 p.p.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

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

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

10
9
9
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
6

2
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6

20
18
18
16
16
16
16
16
16
14
14
14
14
14
14
12

230-215
237-205
232-210
232-184
234-212
233-213
231-217
219-212
226-225
228-216
217-208
225-221
218-214
222-220
216-220
222-212

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
9

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
4

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
5

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
10
10
10
10
10
10
10
8

216-211
225-223
224-222
228-230
226-229
226-230
212-218
218-227
213-222
205-216
219-210
229-227
219-224
215-222
214-226
215-231
204-224
172-162

12
8
12
9
12
12
12
12
12
9

4
4
4
3
3
3
3
3
3
2

8
4
8
6
9
9
9
9
9
7

8
8
8
6
6
6
6
6
6
4

214-209
151-150
199-235
164-157
217-228
210-231
208-231
210-234
192-226
152-174
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BYTZ THEMA-AVOND MIDDELENGEBRUIK
Maandag 22 januari om 19.30 uur in het dorpshuis
De wereld van de Zijtaartse jongeren is inmiddels veel groter dan het speelplein van de basisschool.
En anders wordt ie dat binnenkort (groep 8). Die wereld biedt mogelijkheden, kansen en uitdagingen, maar
brengt ook risico’s met zich mee.
Denk hierbij aan alcohol, roken en drugs. Hoe hier mee om te gaan? Hoe blijf je in gesprek? Wat is comazuipen en wat zijn de gevolgen? Wat zijn lachgaspatronen en wat is het effect? Waarom geen alcohol
onder de 18 jaar? Hoe ongezond is roken nu eigenlijk? Wat is er dan mis met een jointje? ….? ….?
BYTZ organiseert een thema-avond over middelengebruik voor de Zijtaartse jongeren en/of hun ouders,
samen met het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) en Novadic-Kentron.
Tijdens deze thema-avond wisselen we informatie uit en gaan we met elkaar in gesprek. Welke middelen
gebruiken jongeren tegenwoordig, wat kunnen de gevolgen zijn en hoe praat je hierover met elkaar?
Hanneke van Weert, preventiewerker Novadic-Kentron, Constance Janssen, adviesmedewerkster CJG
Centrum voor Jeugd en Gezin en een ‘ervaringsdeskundige’ gaan samen met jullie in gesprek.
Een interactieve avond voor ouders EN jongeren
Doelgroep: ouders én jongeren (van 12 tot ca 16 jaar) uit Zijtaart
waarbij ook groep 8 (en) ouders welkom zijn
Datum:
maandag 22 januari 2018
Tijd:
19.30 - 21.30 uur. Zaal open 19.15 uur.
We beginnen de avond met voorlichting voor ouders en jongeren
Daarna gaan we verder met 2 groepen: ouders en jongeren apart
Om 21:00 uur komen we dan weer samen om de avond af te sluiten.
Locatie:
Dorpshuis Zijtaart, Past.Clercxstraat 50, gratis toegang
Aanmelden: voor 18 januari via bytz@outlook.com of 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

