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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 volwassenen met te lange benen op een te kleine
traptractor - neergezet hebben voor de strenge waarnemers van de wereldrecordpoging. De
notaris en 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 vóór
zonsopkomst: allemaal hoogtepunten in de “24 uren van Zijtaart”. Een mooi begin van
2018!
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KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 21 januari 10.30 uur Woord- en Communieviering (Gem.Koor)
Wij gedenken: Piet en Gerarda van Asseldonk-van Erp, dochter Dinie, zoon Jan en tante
Mien; Jaargetijde Henrica van den Tillaart; Overl.ouders Piet en Henrica van den Tillaartvan den Tillaart en kleinzoon Paul; Overl.ouders van Zutphen-van Asseldonk en
overl.familie; Jaargetijde Antonia van den Biggelaar; Overl.ouders van den Hurk-van den
Nieuwenhuizen, Jan, Mien en Bert.
Overleden: Arie Opheij in de leeftijd van 72 jaar.

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance 1 1 2
Huisartsenpost:
0900-8860
Avond, nacht en het weekend
Politie
direct
0900-8844
Wijkagent Zijtaart
0900-8844
Brandweer direct
073-61.23.123
Ambulance direct
0412-63.15.15
Stadhuis Veghel en storingsnr. 14-0413
Zijtaart:
Kerkberichten
36.58.61
Zorg en Welzijn Zijtaart 35.22.94
Vervoersdienst Zijtaart 35.22.32
Dorpshuis Zijtaart
36.66.79
Basisschool "Edith Stein" 36.51.68
Tennispark Zijtaart
76.90.25
De Vonders (VOW)
35.03.77
Meldpunt Thuiszorg Pantein
Ons Welzijn Ouderenwerk
Aanzet maatschappelijk werk
Brabantzorg

0900-8803
36.73.09
36.69.86
088-99.85.555

© zijtaarts belang
Banknr.:
NL69RABO0160809002
t.n.v. Stg. Dorpsnieuws
Zijtaarts Belang
Rabobank Uden-Veghel

Kopij voor nr. 17
inleveren uiterlijk
22 jan. voor 19.00u
bij: Bert Raaijmakers,
Reibroekstraat 5,
tel. (0413) 36 66 13,
fax (0413) 35 26 05,
Email: Dorpsnieuws@
ZijtaartsBelang.nl
Website:
www.ZijtaartsBelang.nl
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Vervolg De 24 uren van Zijtaart 2018
De grote Kwis
En dan moeten we het nog hebben over de grote dorpskwis.
Binnen één minuut waren de deelnemers verdwenen naar
hun honken, café Kleijngeld achter zich latend, met daar
binnen de enigszins verbaasde samenstellers. Maar die
begrepen het wel: elke minuut telt en een avond zoeken,
bellen, navragen, boeken doorwerken, bomen tellen en
onmogelijke puzzels oplossen, gaat razendsnel voorbij.
Om 23.30 uur waren alle boekwerken van de kwis weer
ingeleverd: de opluchting was voelbaar. Moeilijk, moeilijk,
was wel de meest gehoorde uitroep. Sommigen konden
voldaan vaststellen dat zij hetzelfde antwoord hadden
BYTZ THEMA-AVOND MIDDELENGEBRUIK
gevonden als andere teams. Was het goed? De juryleden
Maandag 22 januari om 19.30 uur in het
hielden de lippen stijf op elkaar: de uitslag komt later, mét
dorpshuis
de nodige uitleg hier en daar.
Feestelijke bekendmaking van de complete uitslag op
zaterdag 3 februari
Die avond verwachten we de deelnemers terug in de grote
feestzaal van Kleijngeld. Met filmpjes en impressies laten
we de derde editie nog eens de revue passeren. Wie waren
de bekende – onbekende – “Wie van de drie?” figuren echt?
Welk team bakte het beste worstenbroodje? Wie scoorde de
meeste dierengeluiden? Langzamerhand zal duidelijk
worden welk team met de prachtige trofee huiswaarts kan
gaan en zich de “Kampioen van “De 24 uren van Zijtaart””
mag noemen.
Wij kunnen terugkijken op een geslaagde 3de editie, met de
meer dan enthousiaste 420 deelnemers. Zonder jullie was
dit zeker niet gelukt.
De organisatie,
Ine Habraken, Harrie Habraken, Franc Kleijngeld, Marjo
van Lankvelt, Heidy vd Linden, Loes vd Linden, Martijn
van de Wetering, Paul Schepers, Paulien vd Berg, Ruud
Cissen, Ton Tietbergen en Twan van de Meerakker

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.
Gevraagd: Interieurverzorgster voor ± 3 uren in de 14
dagen. Tel. 06 - 108 866 41.

Alle informatie is terug te vinden op de
achterpagina van Zijtaarts Belang van vorige
week.
Geef je nog snel op voor 18 januari.
Vriendelijke groet namens BYTZ

Pronkzittingen 2018
Het is bijna zover, de artiesten zijn
de laatste puntjes op de i aan het
zetten en het dorpshuis wordt
omgetoverd. We zijn bijna klaar
voor de pronkzittingen!! En je
weet ERBIJ ZIJN IS
MEEMAKEN!!
De zaterdagavond is helemaal
uitverkocht! Voor vrijdagavond
zijn er nog kaarten beschikbaar.
Dus heb je nog geen kaartje ga er
dan nog vlug een halen bij
Autocentrum Van der Heijden in
Zijtaart !
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Kunstcursus
Strijd en Revolutie
Door Ton Rietbergen en Gabriël van Asseldonk.
Om bezit, rijkdom, macht, gelijk, vrouwen, de ziel, geluk,
ziekten, geloof, voedsel, gedachten, het verleden, vrijheid,
idealen: waaròm wordt er géén strijd geleverd? En elke
strijd levert weer revolutionaire tegenkrachten op. Een al
eeuwen durend verschijnsel, en, zoals het er nu naar uit ziet,
zal dat nog wel enige tijd doorgaan.
In de beeldende kunst heeft dit thema altijd een hele grote
rol gespeeld. Talloos zijn de opdrachten, gegeven door
machtigen, aan kunstenaars en ambachtslieden om hun
grootsheid, kracht en moedige daden, op overtreffende
wijze uit te beelden. De farao’s, de keizers en koningen, de
helden; allen wensten zij hun overwinningen voor het
nageslacht te bewaren, als een tastbare herinnering: een
tastbaar mausoleum voor de geschiedenis van de mensheid.
In de 6-delige cursus komen al deze aspecten van strijd en
revolutie aan bod. Uit een enorm arsenaal van beelden,
tekeningen, schilderingen, plaquettes en reliëfs zochten wij
karakteristieke werken die te samen een goed beeld zullen
opleveren van de vele eeuwen van strijd, ontwikkeling en
revolutie.
Voorkennis is niet nodig: aan de hand van de heldere
beelden, ondersteund door film en fraaie muziek, wordt het
onderwerp behandeld. Zijlijnen naar de algemene
geschiedenis, (en natuurlijk de kunstgeschiedenis) zorgen
voor verankering. Een hele belevenis.
De cursus wordt gegeven in Meierijstad.
Start: zie hieronder. (Daarna om de 14 dagen.)
Sint-Oedenrode, Odendael: maandag 22 januari
Zijtaart, Het Klooster: woensdag 24 januari
Zijtaart, Het Klooster: donderdag 25 januari
Vorstenbosch, Broekstraat 3: donderdag 25 jan.

20.00u
20.00u
09.00u
13.30u

Meer inlichtingen: kunstverteld@gmail.com of tel.
(0413) 36 76 27.
Let op: na deze cursus komen nog aan bod: Architectuur
(najaar) en Muziek in de beeldende kunst (voorjaar 2019)
Daarna stoppen wij – na 10 jaar - met ons cursusaanbod.

Dunne Kletsweekend in De
Brink in Eerde
Tonpraotakkademie Dunne Klets heeft een nieuwe
locatie gevonden voor het roemruchte
tonpraatweekend. In het midden van Meierijstad,
in de prachtige, ruime zaal van De Brink in Eerde
zullen de tonpraters van de Akkademie het
publiek weer gaan vermaken met woordspelingen,
lollige typetjes en heel veel slappe klets.
Het 15e tonpraatweekend vindt plaats op
vrijdagavond 26 januari, zaterdagavond 27 januari
en zondagmiddag 28 januari. De kaartjes kosten
slechts € 5,00 en zijn te verkrijgen bij het Uitpunt
in Veghel en De Brink in Eerde.

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

Gehaktstaaf € 2,50 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

Wilt u gereserveerde plaatsen? Word dan sponsor van
Dunne Klets. Dat kan al voor een bedrag van €25,00. Kijk
op onze website (dunneklets.nl) voor de
sponsormogelijkheden.
Tot ziens in De Brink.
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KBO

SPORTAGENDA

AGENDA

VOW oefenprogramma

Maandag 22 januari 13.00 uur Regio biljarten
Maandag 22 januari 13.30 uur Kaarten
Dinsdag 23 januari 09.30 uur Seniorenkoor
Dinsdag 23 januari 12.00 uur Eetpunt
Dinsdag 23 januari 13.00 uur Vrij biljarten
Dinsdag 23 januari 14.00 uur Line dansen
Woensdag 24 januari 13.30 uur Kienen
Donderdag 25 januari 09.00 uur Wandelen
Donderdag 25 januari 12.00 uur Eetpunt
Donderdag 25 januari 13.00 uur Competitie biljarten
Donderdag 25 januari 13.30 uur Kaarten
Vrijdag
26 januari 13.30 uur Bridgen

VOW Senioren 19 jan 2018
19:30u Volkel 2
VOW 1
VOW Senioren 20 jan 2018
16:30u
12:00u

VOW-Veteranen

VOW 1

ASV '31

VOW Jeugd 20 jan 2018
VOW JO19-1
ELI JO17-1
VOW JO15-1
VOW JO15-2
VOW JO13-1
VOW JO13-2M
VOW JO11-1
VOW JO11-2
VOW JO9-1M
VOW JO8-1
VOW JO7-1
VOW MO17-1
HVCH MO15-1
VOW MO11-1

75 pnt.
67 pnt.
- 34 pnt.
128 pnt.
87 pnt.
60 pnt.

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag regionale senioren biljartcompetitie
Breugel B - Zijtaart d.d. 08-01-2018
Toon Cissen
60 41
- Rien der Kinderen 42
Wim vd Sanden 43 40
- Martien v Schijndel 29
Frans v Leuken 42 52
- Ad Hurkmans
24
Mies Gibbels
38 21
- Martien v Zoggel 20
Toon Opsteen 27 13
- Rien vd Eertwegh 18
Cor Coppens
21 20
- Martien v Nuland 16
Jan vd Oever
19 21
- Jo Biemans
14
Jan Rijkers
15 8
- Jan Philipsen
11

Brabantia

VOW Senioren 21 jan 2018

Kaarten:
Uitslagen van 11 januari:
Rikken :
Annie v.d.Berkmortel
Marjo Vissers
Poedelprijs:
Tiny v.Zutphen
Jokeren:
Mien Ketelaars
Mien Raaijmakers
Poedelprijs:
Tiny v.Casteren
Loterij:
Jan v.Zutphen
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42
32
16
20
17
14
10
4

Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO Zijtaart
d.d. 11-01-2018
Toon vd Oever 29 20 - Jan de Wit
26 17
Toon Cissen
58 82 - Tonnie v Uden
32 25
Toon Nelissen 33 39 - Jan Rijkers
15 23
Rien v Tiel
29 22 - Hans v Erp
69 29
Cor v Zutphen 60 43 - Mies Gibbels
35 44
Wim Kremers 26 28 - Frans vd Broek
19 13
Toon vd Oever 29 17 - Jan vd Oever
18 17
Hans v Erp
69 99 - Andre Schepers
34 37
Tonnie v Uden 32 21 - Ad vd Heijden
16 19
Rien Kemps
32 19 - Chris v Helvoirt
18 26
Wim Kremers 26 27 - Tonn Verbruggen 24 15
Cor Coppens
23 27 - Toon Nelissen
33 49

Prikpost in Zijtaart.
De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de
Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de
prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.

Eli JO19-1
VOW JO17-1
Eli JO15-1
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
VOW MO15-1
Eli JO11-4

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

11:15u
13:00u
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onderwerp van gesprek mocht zijn. Voor de aanstaande
moeder was dit niet leuk. Zij was erg gelukkig en trots en
wilde het wel van de daken schreeuwen….. zwanger!! Het
Van oudsher staan zwarte vogels te boek als brengers van
bleek al snel dat het een tweeling was. Daar schrok Jan toch
ongeluk, ziekte en dood. Heksen lieten zich niet voor niets wel van, zeker nu ook zijn dochters zich niet bepaald
door raven vergezellen. Ook in onze tijd hebben
positief uitten over de komst van de kinderen. Zijn vriendin
kraaiachtigen geen geweldige reputatie. Ze zouden het
beviel van een gezonde tweeling, maar de dochters van Jan
aldoor gemunt hebben op de eieren en jongen van andere
bleven afstandelijk. Zij kwamen minder bij hen dan
vogels. Ze zouden te talrijk worden en daardoor andere
voorheen. Ze hadden natuurlijk ook hun eigen leven, maar
diersoorten verdringen.
hij voelde dat het hen dwars zat. Toen hij uiteindelijk de
IVN-Veghel wil dit negatieve beeld dat omtrent onze
moed opvatte daarover met een van zijn dochters in gesprek
kraaiachtigen bestaat wat nuanceren. Dit zal gebeuren
te gaan, zei zij: “Wat had je dan gedacht? Dat wij blij
middels een lezing die gehouden zal worden op dinsdag 6
zouden worden van een baby?” Haar reactie viel hem tegen,
februari vanaf 20.00 uur in het verenigingslokaal van IVN- hij had gehoopt dat ze op den duur wel van de kindjes
Veghel, Bundersschool, Langendonk 1 te Veghel. Toegang zouden houden. Maar het maakte de afstand alleen maar
is gratis.
groter. Ook zijn vriendin voelde dat er meer afstand
Tijdens deze lezing zal Gerard Compiet aandacht besteden ontstond tussen haar en Jan zijn dochters. Ook de leeftijd
aan zaken als
ging opspelen. Jan had niet verwacht dat hij rond zijn 55e
• het grote leer- en aanpassingsvermogen van kraaiachtigen; nog met kleine kinderen moest optrekken, dat er nooit rust
• hun vrij ingewikkelde sociale leefwijze;
was in huis, dat kinderen herrie maken, etc. Hij kon er soms
• hun manier van voedsel verzamelen (waarbij ook
niet meer tegen. Al met al werd het voor het stel steeds
hamsteren voorkomt);
lastiger om hiermee om te gaan. Ook omdat tegenwoordig
• hun broedbiologie, etc.;
aan vaders meer eisen gesteld worden dan vroeger, vond hij
het spanningsveld tussen mensen en kraaiachtigen.
het best moeilijk, ook al was hij wel gek op de kinderen.
Voorts zal iedere soort afzonderlijk (zwarte kraai, bonte
Maar als hij het nog eens zou doen, zo zei hij, zou hij er
kraai, roek, kauw, raaf, gaai, ekster en notenkaker) voor het beter over nadenken.
voetlicht worden gebracht, zodat u meer zicht krijgt op deze
interessante dieren.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
Sportief 2018 met skatevereniging Fun tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

VN lezing: "Een vliegende kraai vindt
altijd wat"

On Wheels
Ben je 18 jaar of ouder en heb je misschien wel zin om
straks mee te rollen met Fun On Wheels?
Wil je eerst wat meer zelfverzekerd raken op je skates....
Kom dan onze skatelessen volgen onder deskundige
begeleiding.
In een prachtige locatie: de Noordkade Veghel.
We starten 1 februari en gaan door t/m 12 april.
Elke donderdagavond van 20.30 tot 22.00 uur.
Voor meer informatie en/of aanmelden kan via onze site
www.fun-on-wheels.nl
Maria Wouters 06 - 523 328 03
Inge van Liempd 06 - 513 117 91
Volg ons op fb.

Wat moeten wij met een baby??
Jan was al jaren gescheiden en had niet verwacht nog zo
verliefd te worden. Zijn vriendin was een flink stuk jonger
en wilde nog graag kinderen. Dat kon ook nog wel.
Eigenlijk dacht hij er heel licht over…. Zijn andere
kinderen waren destijds opgevoed door zijn vrouw en hij
had zich gericht op zijn carrière. Geen punt. Toen zijn
vriendin zwanger raakte, bleken de volwassen dochters niet
erg gecharmeerd te zijn van nog een jong broertje of zusje.
Het was zelfs zo erg dat op feestjes de zwangerschap geen
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