BIN: Buurtpreventie Zijtaart in donkere dagen
Stichting Buurt Informatie Netwerk Meierijstad – kortweg BIN Meierijstad – is een
samenwerkingsverband tussen bewoners, politie en gemeente met als doelstelling de
veiligheid en leefbaarheid in een (wijk of) dorp te verbeteren. Bewoners kunnen daarbij
helpen door lid te worden van BIN Meierijstad. Doordat BIN-leden, de politie en de
gemeente op een eenvoudige manier informatie met elkaar uitwisselen, kan er gericht
worden gewerkt aan de veiligheid en leefbaarheid. Zo vermindert de criminaliteit en
worden dorpsbewoners bij het werk van de politie en gemeente betrokken. BIN Meierijstad
draagt dus bij aan een fijnere en veiligere buurt!
Ook in Zijtaart wordt een Whats-app netwerk opgezet. Daarvoor is een groeps-app in het
leven geroepen voor contactpersonen van diverse reeds bestaande buurt-apps. BIN is de
buurtpreventie appgroep waar al vele buurtschappen op aangesloten zijn. Hier kun je
verdachte situaties melden en deze app staat in direct verband met de politie. Inmiddels is
gebleken dat dit zeker zijn vruchten afwerpt. Aanmelden kan via binzijtaart@hotmail.com.
Periodiek worden ook looprondes georganiseerd om aandacht te vestigen op eventuele
inbraak- of diefstalgevoelige situaties. Begin dit jaar is er ook al een ronde gelopen en toen
is gebleken dat we ook zelf veel kunnen voorkomen door attent te zijn op wat we doen of
juist niet doen.
Op 26 november is er weer een loopronde door het dorp. Dit in samenwerking met BIN
Meijerijstad en onze wijkagent Henk van der Bruggen. Samenkomst is om 19.00 uur in het
dorpshuis.
Voor meer informatie kun je terecht via de mail binzijtaart@hotmail.com.
Wilt u wat leren over preventie van diefstal en vandalisme? Loop dan zeker met de ronde
mee.
Dorpsraad Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 25 november 10.30 uur H.Mis Pastoor Cees Rombauts (Gem.Koor)
Wij gedenken: Karel en Anna Bekkers- Bekkers en dochter Marian; Tieu en Lina van den
Tillaart- Willems en hun dochter Wilma.

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 06-46.59.59.16
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
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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.

Rode Kruis
De werkgroep van het Rode Kruis (Zijtaart) organiseert op
maandag 26 november 2018 om 14.00 uur een
ontspanningsmiddag voor ouderen en mensen met een
beperking. Deze bijeenkomst wordt gehouden in dorpshuis
Het Klooster. Heeft u belangstelling, dan kunt u zich
melden bij: mevr. M. Hooijmans, tel. 34 01 13 of bij mevr.
M v. Hout, tel. 34 13 02.
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Fantastisch resultaat Rabobank
Clubkas Campagne!
In een overvolle Blauwe Kei in Veghel werd op woensdag
14 november de uitslag van de Rabobank Clubkas
Campagne 2018 bekendgemaakt. Na een indrukwekkend
verhaal van Maarten v.d. Weijden werden de cheques
uitgereikt aan de deelnemende verenigingen.
Er werd een totaalbedrag van € 150.000,00 verdeeld onder
de 319 aangemelde verenigingen in de regio Uden Veghel
Boekel. Alle leden van de Rabobank in deze regio hebben
kunnen stemmen.
Er zijn in totaal zo’n 42.365 stemmen uitgebracht, waarvan
2.392 keer op de Zijtaartse verenigingen. Iedereen die
gestemd heeft, heeft met zijn 5 stemmen de verenigingen
gesteund met € 17,70. Absoluut de moeite waard dus.
Dankzij jullie stemmen mochten de Zijtaartse verenigingen
in totaliteit € 8.469,00 ontvangen.

DANK DAARVOOR; WIJ
WAARDEREN UW STEUN !!

Deze Zijtaartse verenigingen zijn ontzettend blij met het
geweldige resultaat:
• CV De Reigers
• De Vrolijke Zangers
Sinterklaasbezoek zondag 2 december
• Dorpsnieuws Zijtaarts Belang
• EGZ (Evenementen Groep Zijtaart)
Zondag 2 december vieren we
• EHBO Zijtaart
een gezellig Sinterklaasfeest in
• KBO Zijtaart
Zijtaart.
• Jong Nederland Zijtaart
Alle kinderen, kleinkinderen,
• MC Straal Open
papa’s, mama’s, opa’s en oma’s
• Popkoor Vivace
zijn hierbij welkom.
• Ruitersport Zijtaart
Locatie: het Dorpshuis. Om
• Sint Cecilia Zijtaart
13.30 uur verzamelen we op het
• TV Zijtaart
Noud van Asseldonkplein. Daar
• VOW-Promotion
verwelkomen we de Sint. Daarna gaan we spelletjes spelen
•
WTC Zijtaart
in de gymzaal. Voor kinderen van de bovenbouw is er in de
• Z.O.V. Zijtaart
Evenementenzaal een keezen-toernooi georganiseerd door
• Zijtaartse Jeugdnatuurvereniging
ZES! Zit je in groep 5, dan mag je kiezen waar je bij
• Zijtaartse Toneelvereniging
aansluit.
Rond 15.15 uur is het programma afgelopen en zwaaien we
Alle stemmers hartelijk bedankt voor het stemmen.
de Sint uit.
Heeft u dit jaar geen stemkaart ontvangen en bankiert u bij
Graag tot ziens op zondag 2 december!
de Rabobank? Meldt u in 1 minuut aan door te bellen naar
Rabobank Uden-Veghel tel (0413) 21 92 19) of aanmelden
EGZ Sinterklaascommissie
via de website:
P.s.: Neem iets mee wat herrie maakt, zodat Sinterklaas kan https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/
We hopen volgend jaar weer op u te kunnen rekenen, zodat
horen waar hij moet zijn.
het totaal aan Zijtaartse stemmen weer gaat stijgen!!
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KBO
AGENDA
Maandag 26 november 13.00 uur: Regio biljarten
Maandag 26 november 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 27 november 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 27 november 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 27 november 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 27 november 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 28 november 13.30 uur: Kienen
Donderdag 29 november 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 29 november 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 29 november 13.00 uur: Comp. Biljarten
Donderdag 29 november 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 30 november 13.30 uur: Bridgen
Kaarten:
Uitslagen van 15 november:
Jokeren: T
iny v.Kasteren
Jo v.Boxmeer
Poedelprijs:
Tonny Rijkers
Rikken:
Harrie v.d.Hurk
Bert Vissers
Poedelprijs:
Annie v.Kessel
Loterij:
Mientje Raaijmakers.
Bridgen:
Uitslagen van 13 november:
A-lijn:
Toon & Marietje v.Schaijk
Cees & Riet v.Hout
Ad Koevoets & Sjan Kanters
Jan Rijkers & Toos v.Berlo
Clasien Nolle & Trudy Smulders
B-lijn:
Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen
Albert & Petra v.d.Hurk
Maria & Fien Rooijakkers
Mien v.Berkel & Mien Verhoeven
Uitslagen 16 november:
A-lijn:
Jan Langenhuizen & Jo Verhoeven
Mari & Nellie v.d.Vleuten
Toon & Maerietje v.Schaijk
Jan & Riek Rijkers
Harie Lucius & Nelleke Stolk

120 pnt.
100 pnt
38 pnt.
79 pnt.
72 pnt.
- 95 pnt.

62,50 %
60,94 %
55,73 %
52,60 %
52,08 %
65,63 %
61,25 %
53,13 %
51,25 %

60,00 %
58,75 %
58,33 %
54,58 %
51,25 %

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

B-lijn:
Chris & Christien v.Helvoirt
Cor & Marietje Mollen
Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen
Maria Rijken & Marietje v.d.Wijgert
Albert & Petra v.d.Hurk
Harrie & Thea v.d.Hurk
Huub vd.Heuvel & Pieter v.Kaathoven
Cor & Marietje Mollen

55,42 %
54,17 %
53,75 %
52,92 %
52,50 %
52,08 %
51,25 %
50,42 %

De Bridgeclub KBO Zijtaart start binnenkort met een
cursus voor beginners. Zie elders in deze uitgave.

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 28 nr. 09

21nov. 2018 – 28 nov. 2018

pagina 4

In samenwerking met de Zijtaartse Bridgeclub
Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO ZBC’01 organiseert KBO afdeling Zijtaart een
Zijtaart d.d. 08-11-2018

Biljartclub KBO Zijtaart
Jan vd Oever
Jan de Wit
Piet vd Hurk
Willy vd Berkmortel
Bert vd Heijden
Cor van Zutphen
Theo vd Laar
Frans vd Broek
Willy Henst
Mies Gibbels
Martien Verbruggen
Toon Cissen

18
26
34
25
28
62
15
20
24
35
70
59

16
36
40
26
22
50
18
19
19
18
74
66

- Toon Opsteen
- Tonnie v Uden
- Cor Coppens
- Toon Nelissen
- Rien van Tiel
- Wim Kremers
- Toon vd Oever
- Frans van Leuken
- Andre Schepers
- Bert vd Heijden
- Hans van Erp
- Chris v Helvoirt

28
32
22
32
28
27
29
43
36
28
66
17

Bridgecursus voor beginners.

20
27
23
27
28
33
30
37
42
20
55
28

De cursus wordt gegeven in het Dorpshuis op
woensdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Docent is Mari v.d. Vleuten. Mari heeft een ruime ervaring
als docent. U volgt de lessen via een duidelijk power-point
systeem en u doet al bij de eerste les spelervaring op. De
gehele cursus duurt 10 lesmiddagen en kost € 85,00.
De voorbereidingen zijn al gedaan. Bij voldoende
belangstelling kunnen we begin december starten met de
cursus. In overleg met de docent bepaalt u wanneer u
voldoende kennis van het bridgespel hebt om mee te
kunnen spelen op de clubavond en/of op de gezellige
Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO bridgemiddagen van de plaatselijke KBO. U ontvangt na
elke speelavond of -middag een uitgebreide analyse van de
Zijtaart d.d. 15-11-2018
Toon vd Oever
29 26 - Rien van Tiel
28 33 gespeelde spellen. Deze analyse kunt u dan met de docent
Andre Schepers
36 25 - Wim Kremers
27 25 bespreken.
Wim vd Sanden
41 39 - Willy Henst
24 29 Misschien bent u begin volgend jaar al actief lid van een
Hans van Erp
66 58 - Jan vd Oever
18 12 bridgeclub, speelt u mee op de gezellige bridgemiddagen
Chris v Helvoirt
17 9
- Martien Verbruggen 70 51 van de KBO in Zijtaart of in uw woonplaats. In de
Frans van Leuken
43 27 - Tonn Verbruggen 24 22 voorzomer organiseren beide bridgeclubs een gezamenlijke
Toon Nelissen
32 37 - Bert vd Heijden 28 27 fietsdrive. Heel gezellig en misschien wel een goede
Cor Coppens
22 17 - Toon Cissen
59 68 motivatie om tegen die tijd het bridgespel te beheersen.
Piet vd Hurk
34 26 - Willy vd Berkmortel 25 20 Voor aanmelding of meer informatie kunt u terecht bij de
Toon Opsteen
28 25 - Tonnie v Uden
32 26 secretaris van bridgeclub ZBC’01.
Jan de Wit
26 29 - Mies Gibbels
35 25
Cor van Zutphen
62 60 - Frans vd Broek 20 18 Ad Koevoets
Spoorven 249
5464PA Veghel
Tel. (0413) 36 37 96

Mail: a.koevoets@kpnmail.nl

¨

Winterwandeling
2018

Vrijdag 28 december
2018 te Zijtaart
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SPORTAGENDA
V.O.W. Jeugd 24 november 2018
WHV JO19-1 VOW JO19-1
15:00u
VOW JO17-1 Rhode/Van Stiphout Bouw JO17-4 14:30u
VOW JO15-1 Avesteyn JO15-3
13:00u
Avanti'31 JO13-2 VOW JO13-1
11:45u
VOW JO13-2M
vrij
VOW JO12-1 Avanti'31 JO12-2
9:30u
WEC JO10-1 VOW JO10-G
9:30u
Blauw Geel'38/JUMBO JO9-6 VOW JO9-1 10:15u
VOW JO8-1 Nijnsel/TVE Reclame JO8-1 10:30u
Keldonk/ Boerdonk JO7-1 (in keldonk) VOW JO7-1M 9:45u
Blauw Geel'38/JUMBO MO17-1 VOW MO17-1 14:45u
VOW MO15-1 Blauw Geel'38/JUMBO MO15-1 13:00
VOW MO11-1 Vorstenbossche Boys MO11-1 9:30u
het actuele programmais is altijd te vinden op de VOW
website, http://vow.nl/jeugd_programma
VOW Senioren 24 november 2018
17:00u
VOW VR30+1 UDI'19/CSU VR30+1
15:30u
VOW Veteranen Volkel
VOW Senioren 25 november 2018
14:30u
VOW 1
HSE 1
11:00u
VOW 3
Schijndel/DE WIT 5
10:00u
Heeswijk 8
VOW 4
10:30u
Nooit Gedacht VR3 VOW VR2

SPORTUITSLAGEN
VOW Senioren 17 november 2018
FC Uden
VOW Veteranen
VOW Senioren 18 november 2018
FC de Rakt 1
VOW 1
Ollandia 2
VOW 2
ELI 3
VOW 3
VOW 4
Nijnsel/TVE Reclame 7
VOW VR1
Constantia VR1
VOW VR2
Blauw Geel'38/JUMBO VR2

0 – 12
2-2
1-1
3-1
2-5
1-8
3–1
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Prins Ton d’n Twidde
regeert over de Reigers

In een bomvolle gymzaal van het Dorpshuis in Zijtaart is
vrijdagavond Ton van den Tillart onthuld als Prins Ton d’n
Twidde van de Reigers. Gerard Hooijmans is zijn Adjudant.
Prins Ton d’n Twidde is 41 jaar en werkt als
kwaliteitscontroleur AGF op het distributiecentrum van
Jumbo Supermarkten in Veghel. Ton woont samen met zijn
vriendin Claudy in de Keslaerstraat in Zijtaart. Zijn grote
hobby is vogels kijken en alles wat daarmee te maken heeft.
Hij zit in verschillende werkgroepen van de vogelwacht
Uden en is voorzitter van deJjeugdnatuurvereniging in
Zijtaart. Verder is de Prins leider bij Jong Nederland
Zijtaart, voor wie hij elk jaar graag het Ardennenkamp mee
organiseert. Op sportief gebied is hij graag te vinden op de
survivalbaan in Nijnsel. Samen met hun vriendenclub
Kneup bouwen Ton en Gerard al meer dan 25 jaar de
mooiste carnavalswagens. Ze hebben daarmee al talloze
prijzen in de wacht gesleept. Claudy de Koning is de
vriendin van Ton en afkomstig uit Papgat (SintOedenrode). Claudy is 39 jaar en werkt als HR manager bij
Tzorg, een thuiszorgorganisatie in Uden. Adjudant van de
Prins is Gerard Hooijmans (38). Gerard is
registeraccountant en mede-eigenaar van Biemans
Accountants en Adviseurs in Erp. Gerard kent de klappen
van de zweep. Hij was al eens Prins in 2006 en Adjudant in
2008. Gerard en zijn vrouw Anne hebben een zoon Loek en
een dochter Elze.
Motto
Het motto in Zijtaart tijdens deze carnaval is: ’Kneup ut in
oew orre, gefist zal d’r worre!’

Diakonie vervoersdienst Zijtaart met
vrijwilligers uit Zijtaart 0413 - 35.22.32
Het vervoer vraagt men aan via de telefoniste van de
Hulpdienst Diakonie Veghel ( 0413 - 35.22.32 ).
De telefoniste is alle dagen bereikbaar van 19:00 uur
tot 21:00 uur en op werkdagen ook nog van 09:00 uur
tot 11:00 uur.
Een vrijwilliger uit Zijtaart komt u dan ophalen.
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Graag nodigen

Prins Ton d’n Twidde & Adjudant Gerard
jullie uit voor hun prinsenreceptie op zondag 25 november 2018.
Van 10:44 tot 17:11 uur zijn jullie welkom
in het Dorpshuis (Past. Clercxstraat 50) in Zijtaart.

Alaaf en tot dan !!
Prins Ton d’n Twidde & Adjudant Gerard
Claudy & Anne

PS Wilt u op het podium tijd reserveren om te feliciteren of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Mark van de Ven via mv61@hotmail.com of 06-53719949.
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waren het geen echte muizen. Door een koker kwamen de
muizen naar beneden, sommige muizen waren te snel om te
vangen, andere werden wel gevangen. Ook hiermee werden
Hieronder de lotnummers die in de prijzen zijn
punten gescoord. Toen kwam het laatste spel: het ‘prins-engevallen. Carnavalsvereniging de Reigers
adjudantspel’. Dit spel geeft de doorslag voor de winnaar
bedankt iedereen voor het kopen van de loten.
en winnares. In dit spel kon er een gokje gewaagd worden.
Heeft u prijs, dan wordt deze binnenkort bij u
De jongens en meiden konden punten inzetten op de prins
thuis gebracht.
of adjudant van 2018 óf van 2019. Bij aanvang van het spel
kon er eerst in een fractie van een seconde gekeken worden
hoeveel punten iedereen had. Dit was spannend, want zelf
1ste prijs 0190
11de prijs 0800
wisten de kinderen wel hoeveel punten ze hadden. Snel
2de prijs 2767
12de prijs 0543
kijken en daarna goed tellen bij het inzetten van de punten.
3de prijs 0627
13de prijs 2140
Wat was het spannend! Want wie er ook zou winnen tijdens
4de prijs 1562
14de prijs 1262
het taart maken, prins Ton of ex-prins Ronald, er moest
5de prijs 1987
15de prijs 1444
gewacht worden op de definitieve uitslag. Na de strenge
6de prijs 0804
16de prijs 1225
jurering van de gemaakte taarten en nadat de ingezette
7de prijs 0390
17de prijs 2649
punten opgeteld waren, werden de nieuwe jeugdprins Bram
8ste prijs 1272
18de prijs 0952
en jeugdprinses Lindy onthuld. Zij onthulden vervolgens
9de prijs 0637
19de prijs 0227
hun adjudanten: adjudant Mats en adjudante Milou. Uit
10de prijs 1331
20ste prijs 0422
onze hoge hoed werd vervolgens, door middel van lootje
trekken, de nar bekend gemaakt: Lars was de gelukkige. De
Jeugdonthulling 2019
raad bestaat dit jaar uit: Finn, Anne, Sophie, Lieke, Martijn,
Nynke en Anke.
Op 16 november is
Na de onthulling stond iedereen op het podium en hebben
carnavalsvereniging De Reigers het
Bram en Lindy hun eerste woorden als jeugdprins en
carnavalsjaar gestart. En dit betekent
jeugdprinses gesproken. Hierbij nodigden ze iedereen uit
dat op zaterdag 17 november het tijd
om op zaterdag 24 november om 12:30 uur samen met hen
was voor de bekendmaking van de
het carnavalsseizoen te starten. Tot dan, en een hele fijne
nieuwe jeugdprins en jeugdprinses met carnaval! ALAAF!!!
hun gevolg.
De jeugdcommissie
Natuurlijk kon dit pas nadat we
afscheid hadden genomen van
jeugdprins Stan en jeugdprinses Liz
en hun adjudanten. Zij hadden een
mooi afscheidswoordje en wensten
hun opvolgers veel plezier voor het
komende carnavalsjaar. Ze werden op een fantastische en
leuke wijze door hun ouders afgevoerd zodat het podium
leeg was en de strijd voor de nieuwe jeugdprins en
jeugdprinses kon beginnen.

UITSLAG LOTERIJ 11-11 BAL

Het thema van de middag was dit jaar ‘Heel Seitert bakt’.
Er waren 4 jongens en 6 meiden die met elkaar de strijd
aangingen. Het eerste spel wat op de planken stond was
‘memory’. Er moesten twee gelijke kaarten omgedraaid
worden met afbeeldingen van Heel Seitert Bakt.
Natuurlijk konden er punten verdiend worden door
zoveel mogelijk sets te draaien. Het tweede spel was ‘het
bouwen van een spaghetti-toren van spekjes’. Na een kort
filmpje hoe een toren gebouwd kan worden gingen de
jongens en meiden aan de slag. Na 5 minuten werd er
gekeken wie de grootste spaghetti-toren had gemaakt.
Ook hiervoor werden punten verdeeld. Het voorlaatste
spel was ‘tafelkleed wegtrekken’. Er was een mooi
gedekte tafel waarop veel voorwerpen stonden. Het
tafelkleed moest onder de voorwerpen uitgetrokken
worden. Er vloog van alles door de lucht, maar gelukkig
bleef er ook nog wel eens iets op de tafel staan. Dit was
punten waard. Om onze “keuken” muisvrij te houden is
dit jaar het spel ‘muizen vangen’ gespeeld. Gelukkig
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11 – 11 bal 2018
De week tegen kindermishandeling
In november is het de week tegen kindermishandeling. We
denken dan automatisch aan de kinderen waarover de
kranten schrijven, kinderen die mogelijk zelfs van een flat
zijn gegooid of aan kinderen die wekelijks met blauwe
plekken en botbreuken bij artsen terecht komen. Inderdaad,
dat zijn zeer schrijnende gevallen en daarbij is
kindermishandeling duidelijk zichtbaar. Ik heb jaren bij de
kinderbescherming gewerkt en zag hoe ouders worstelden
met hun eigen jeugd, met hun eigen trauma’s, waardoor zij
geen goede ouders konden zijn. Veruit de meeste ouders
deden hun uiterste best om hun kinderen een goede jeugd te
geven en toch lukte het niet. Ik herinner me de moeder van
een jongetje wat in bed plaste en hem niet douchte voor hij
naar school ging. De geur waait er op de fiets naar school
wel vanaf….. Deze moeder sloeg niet, dronk niet, was
meestal lief en bezorgd en toch had ze niet door hoe haar
kind hieronder leed. Kinderen sparen elkaar niet en hij
kreeg het te horen. Maar hij zei niks tegen zijn moeder over
de pesterijen. Hij spaarde zijn moeder. Of de moeder die
tegen haar zoontje zei dat zijn geboorte “een ongelukje”
was. Niet gewenst, niet gepland, niet welkom. Ook deze
moeder sloeg of dronk niet. Ook zij deed erg haar best en
toch voelde het zoontje aan dat hij er eigenlijk niet had
moeten zijn. Deze ouders zijn vaak zelf beschadigd en
kunnen zich niet inleven wat dergelijke opmerkingen
kunnen betekenen voor hun kind. Of de moeder die een
ernstig psychiatrische stoornis had, waardoor ze het ene
moment een fantastische leuke moeder was en het andere
moment veranderde in een onvoorspelbare woedende feeks,
die alleen maar tekeer ging. Dan die vader die af en toe zo
angstig werd dat hij zomaar iemand met een mes neerstak
die langs fietste. Zijn dochtertje stond erbij toen het
gebeurde en vader door de politie werd afgevoerd. Er zijn
ook psychopaten. Zo herinner ik mij de vader die hun
kindje van enkele maanden boven het trapgat hield om zo
bij moeder seks af te dwingen. Toch ging moeder niet weg,
want daarvoor was ze niet sterk genoeg. Maar de meeste
mensen doen hun uiterste best.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Eindelijk was het dan zover…
vrijdagavond 16 november 2018.
Eindelijk hoefden we niet meer te
liegen, geen smoezen meer te
verzinnen en konden we vertellen
waarom onze agenda’s zo vol
zaten… Na vele gezellige avonden
van voorbereiding was het zover :
onze onthulling als Prins Ton d’n
Twidde en Adjudant Gerard.
Vanaf 20 uur waren we al
aanwezig om deze gezellige avond
compleet mee te mogen maken.
We hebben “in burger”alle nieuwe
dansen van de dansmariekes
gezien, het afscheid van John en Gert uit de Raad van 11 en
de loterij, dit alles onder de muzikale klanken van de
Boemelaars. Natuurlijk werden Prins Ronald en Adjudant
Mark, Ilse en Ingrid op een ludieke wijze door hun vrienden
afgevoerd.
Maar toen werd het spannend… ook voor ons. Zou alles
volgens plan gaan verlopen… De spanning in de zaal was
om te snijden toen voorzitter Harm van de Ven nogmaals
de aanwijzingen van de nieuwe Prins opsomde. En toen
mochten wij dwars door het papier slingeren om ons
eindelijk aan het Seiterts volk voor te stellen : Prins Ton d’n
Twidde en Adjudant Gerard.
Van het prinsenraden is ook volop gebruik gemaakt. Slecht
19 personen hadden de goede namen ingevuld. Rick vd
Heijden, Jhonno van Rooij en Frens vd Zanden werden als
prijswinnaars getrokken en hebben hun prijs al in ontvangst
genomen (en wellicht al opgedronken).
Nog even het officiële gedeelte van aankleden, voorstellen,
de proclamatie en hup de zaal in. Hier hebben we nog vele
felicitaties en leuke reacties mogen ontvangen. Het was nog
een gezellige avond.
Op naar al het moois, unieks en gezelligs wat ons nog te
wachten staat..
Kneup ut in oew orre, gefist zal d’r worre !
Prins Ton d’n Twidde, Adjudant Gerard, Claudy & Anne
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ZIJTAARTSE
JEUGDNATUUR
VERENIGING
Avondwandeling
Wij zijn trots op onze voorzitter Ton van
den Tillart als Prins Ton d’n Twidde!!
Gefeliciteerd met deze benoeming en veel
plezier samen met Adjudant Gerard en
jullie dames Claudy en Anne…
Ook al hebben we nu een Prins in ons midden, de
activiteiten gaan natuurlijk gewoon door: aanstaande
vrijdagavond 23 november verzamelen we bij Het
Klooster voor onze avondwandeling. ’s Avonds is er
natuurlijk ook van alles te zien en is het extra spannend,
omdat het dan donker is. Door de duisternis zie je alle
dingen anders en zie je dingen die je anders niet ziet:
vleermuizen of uilen, maar ook sterretjes (als je over een
tak struikelt). We nemen geen zaklampen mee en zoeken
de donkerste zandwegen van Zijtaart op. Je zult merken
dat je toch veel ziet als je ogen eenmaal aan het donker
gewend zijn.
Als je mee wilt, zorg dan voor warme kleding en laarzen
of goede stevige schoenen. We vertrekken om 18.45 uur
bij Het Klooster. Tot dan!

organiseren samen een

Dienstenveiling
op
Zondag 17 november 2019

Al weer voor de zesde keer organiseren Muziekvereniging
Sint Cecilia en C.V. de Reigers gezamenlijk de
dienstenveiling. Een uniek evenement wat iedere vijf jaar
door ons georganiseerd wordt en erg succesvol is dankzij de
grote betrokkenheid van heel het dorp en de verre
omgeving.
De vorige edities van de dienstenveilingen staan bij veel
mensen nog goed in het geheugen. Tot nu toe heeft elke
veiling niet alleen gezorgd voor een prachtige opbrengst
voor onze verenigingen, maar was het bovenal ook elke
keer weer een waar dorpsfeest. Wij hopen dit feest volgend
jaar weer met jullie te kunnen vieren.
Noteer zondag 17 november 2019 daarom alvast in jullie
agenda; dan zetten wij hem op de Zijtaartse kalender!

AED in Zijtaart (deze AEDs zijn dag en nacht op
te halen)
Wij adviseren u om eens te kijken waar de AED’s
hangen, zodat u in een noodsituatie deze apparaten
blindelings kunt vinden.
1 Buitenmuur Dorpshuis Kant Ingang Dorpshuis
2 VOW-Zijtaart (bij kleedlokalen), Sportpark De
Vonders De Bresser (op de hoek van kleedlokaal aan de
kant van het Tennispark)
3 Zondveldstraat 10A, woning Hans en Brenda van
Lankvelt
4 Biezendijk 33, Woning Marco van Asseldonk
5 Doornhoek 3740, Gemeentewerf (bij ambulance post)
6 Hool 48, Gerard en Ineke van Rijbroek (Keldonk)
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De verenigingen werden getrakteerd op een feestelijk
programma rond het thema ‘Samen bereiken we ons doel’.
De avond verliep soepel en bevatte optredens en
presentaties van o.a. Liz van den Hurk (deelneemster The
Voice Kids), de gehele cast van de Udense Musical en het
Woensdagavond 14 november werd de uitslag van de
Opera duo La Primavera. Niemand minder dan Olympisch
Rabobank Clubkas Campagne op feestelijke wijze
kampioen zwemmen Maarten van der Weijden inspireerde
bekendgemaakt in Theater de Blauwe Kei in Veghel. Met
de zaal met zijn verhaal over omgaan met tegenslagen en
ruim 700 bezoekers zat de zaal van De Blauwe kei
compleet vol. De 319 verenigingen en stichtingen uit de 14 jezelf continu verbeteren. Na afloop van zijn verhaal kreeg
kernen van Uden, Veghel en Boekel gingen met een mooie hij een staande ovatie van het publiek.
Allemaal winnaars
cheque naar huis.
Natuurlijk kregen ook de andere verenigingen hun cheque
Het hoogtepunt van de avond was natuurlijk het
uitgereikt. "Het voelt ieder jaar als een moment van
bekendmaken van de clubs met de meeste stemmen uit
verbinding tussen verenigingen en stichtingen die
Uden, Veghel en Boekel. Het hoogste bedrag was voor
Stichting Jeugdbelangen Zeeland. Zij kregen 626 stemmen, ontzettend blij zijn met het bedrag wat zij opgehaald
wat gelijk staat aan € 2.216,45. In de kern Veghel waren de hebben. De verenigingen zien het als steun en waardering
voor wat ze doen", licht directievoorzitter Erik Jansen toe.
meeste stemmen voor Bouwdorp Veghel in Hout (€
Voor Rabobank Uden Veghel is het duidelijk: alle
1.926,12) en uit de kern Boekel mocht de Speeltrein (€
1.472,91) het podium betreden. Reddingsbrigade Veghel en deelnemende verenigingen en stichtingen zijn winnaars.
"Als Rabobank willen we zorgen dat verenigingen en
Budo vereniging De Wai-Kwai, Scouting Uotha Uden en
stichtingen zich samen verbinden om zo samen iets
elf samenwerkende Keldonkse clubs kregen een extra
bijzonders te bereiken. Met goede dienstverlening, maar
bedrag van € 500,00 als Clubkas Kanjer, omdat zij op de
ook
door niemand buiten te sluiten en elke dag opnieuw de
meest creatieve wijze hun clubkasdoel hebben gepromoot.
wereld
samen een beetje beter te maken."
Inspirerende presentatie van Maarten van der Weijden
Vanwege het 5-jarig bestaan van de Rabobank Clubkas
Campagne werd er groots uitgepakt tijdens de Finale
Avond.
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Zondag 25 november 2018

32 - 44 - 53 km
Op 25 november organiseert WTC Zijtaart de jaarlijkse veldtoertocht. Deze gaat
voor het merendeel over onverharde brede paden en singletracks door de bossen
van het Lijnt, Mariahout (extra lus 53 km), Vressel (extra lus 53 km), Moerkuilen,
Eerde (44 en 53 km) en Logtenburg. Over vaste mountainbikeroutes, unieke paden
en verbindingsroutes ,uitgezet door de leden van WTC Zijtaart. Halverwege de
tocht is er een pauzeplaats ingericht met drinken, koek en fruit.
Routes: Alle routes zijn eenvoudig te volgen middels duidelijke pijlen!
Na de tocht kunt u nog gezellig napraten bij Café-zaal Kleijngeld onder het genot
van een kopje koffie, donker biertje, broodje en/of soep.
MTB – veldtoertocht “De Fietsenwinkel Zijtaart”
Voor wie:
Iedereen met een gezonde conditie, mountainbike en helm
Wanneer:
zondag 25 november 2018 tussen 08:00u en 10:00u
Wat kost dat : € 4,00 (NTFU/KNWU leden € 3,00) < 16 jaar € 2,00
Waar:
Café-Zaal Kleijngeld, Past. Clercxstraat 53-55, Zijtaart
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Black Friday at Zijtaart
Donderdag 22, Vrijdag 23 & Zaterdag 24 nov
Gebruikte fietsen voor meeneem prijs, vanaf €10
Elektrische fietsen allerlei soorten, maten en prijzen
Een gebruikte elektrische fiets met nog een goede
accu of met evt. nieuw accu en 2 jaar garantie.
Leuke acties met nieuwe fietsen
onderdelen/accesoires voor ATB/Race fietsen, nu voor
de helft van de prijs

Ceciliastraat 1, 5465RZ Zijtaart
(Veghel)
Info@defietsenwinkelzijtaart.nl
0413-352203
Di t/m vr: 13:00 - 21:00
Za: 09:00 - 17:00
Zo & Ma: Gesloten
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Het Dorpshuis – Past. Clercxstraat 50 – Zijtaart
jtaart

Zaal open 12.00 uur

12.30 – 15.45 uur

Zaterdag 24 november 2018

Jeugdreceptie
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