Cecilia’s Dinerconcert
Deze week ontvangt iedereen in Zijtaart huis aan huis een uitnodiging (om zich te kunnen
opgeven) voor Cecilia’s Dinerconcert op zaterdag 6 april 2019. Het wordt de tweede editie
van het Dinerconcert voor onze muziekverenging vanwege het grote succes in maart 2016.
In 2019 organiseren wij opnieuw met medewerking van Eethuis de Reiger en Café-zaal
Kleijngeld ‘Cecilia’s Dinerconcert’. Wij bieden tijdens het 4-gangen verrassingsmenu een
gezellige en sfeervolle avond waarbij niet alleen uw smaakpapillen, maar ook oren en ogen
geprikkeld worden door diverse muzikale verrassingen. Het is voor onze muziekvereniging
een mooie gelegenheid om onze veelzijdigheid te laten zien en onze muzikale kwaliteiten te
laten horen.
U wordt in de uitnodiging gewezen op een eventuele mogelijkheid voor een tweede avond
op zondag 7 april. Graag horen wij bij opgave of zondag 7 april voor u ook een optie zou
zijn. Het zou natuurlijk fantastisch zijn wanneer wij Cecilia’s Restaurant bij voldoende
opgave twee avonden kunnen vullen. Wij houden u via het Zijtaarts Belang en na opgave
via uw emailadres op de hoogte of Cecilia’s Restaurant ook op 7 april opent. We hopen op
enthousiaste reacties bij inschrijving middels de opgavestrook bij uw uitnodigingskaart of
email: fanfare@sintceciliazijtaart.nl
Namens het bestuur
Muziekvereniging St. Cecilia Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 2 december 10.30 uur Diaken van der Zanden (Seniorenkoor)
Wij gedenken: Overl.ouders de Wit- van Rijzingen en Janus Rooijakkers; Jaargetijde Harrie
van der Heijden; Overl.ouders Coppens- van Bakel, Frans en Wim; Annie Gibbels- Pepers;
Jaargetijde Marietje van der Linden-van Schaijk; Henk en Marietje van der Linden- van
Schaijk; Mientje van den Tillaart- van de Ven (nms.de Kath.Bond van Ouderen);
Jaargetijde Johan Schoenmakers; Jan en Johan Schoenmakers en overl.familie.

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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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.

Daar verwelkomen we de Sint. Daarna gaan we
spelletjes spelen in de gymzaal.
Voor kinderen uit de bovenbouw is er een
keezentoernooi georganiseerd door ZES! Dit vindt
plaats in de evenementenzaal. Zit je in groep 5 dan
mag je kiezen waar je bij aansluit.
Rond 15.15u is het al weer afgelopen en zwaaien we
de Sint uit.
Graag tot ziens op zondag 2 december!
EGZ Sinterklaascommissie
p.s. Neem iets mee wat herrie maakt,
zodat Sinterklaas kan horen waar hij moet zijn.

Te Koop: Divers bouwhout
Enkele: profielen, bouwplanken, stellatten, balken,

Thema VERKEER bij
't Pompeltje

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.

zaagmachine 380 V, buitenkachel, roosters AZOB,
gegalvaniseerde rekjes, weide palen ф 8 en 12 cm,
bolderkar (groot). F. Dortmans Zijtaart 06-53474979.

Ook dit jaar verschijnt de jaarlijkse kalender
van de ZOV. Deze wordt door de leden van de
JAZ verspreid. U kunt ons verwachten vanaf
zaterdag 8 december tot 22 december.
Wij mogen 1 kalender per adres afgeven. De
kalender is gratis, maar een vrijwillige
bijdrage voor de JAZ dagen wordt natuurlijk
zeer op prijs gesteld.
De JAZ

Sinterklaasbezoek zondag 2 december
Zondag 2 december is er
weer een gezellig
Sinterklaasfeest in Zijtaart.
Alle kinderen, kleinkinderen,
papa’s, mama’s, opa’s en oma’s
zijn welkom.
Locatie: het Dorpshuis
Om 13.30u verzamelen we op het Noud van
Asseldonkplein.

Verkeer is iets waar we allemaal
mee te maken hebben. Zo ook de
peuters als ze op weg zijn naar
onze peuterspeelzaal. Ze komen in
verschillende verkeerssituaties
terecht. Of ze nu gaan lopen, met
de fiets komen of in de auto stappen, ze ervaren het verkeer.
Het maakt deel uit van hun directe omgeving. En welk kind
is er nu niet onder de indruk van die grote graafmachines,
of de auto die (moet) stoppen voor het zebrapad? We
hebben fijn gewerkt aan het thema verkeer, we hebben
genoten van wat het ons allemaal heeft aangereikt. We
hebben liedjes gezongen die te maken hebben met het
verkeer; het ging over de helikopter, auto, trein en over
veilig oversteken. Daarnaast hebben we druk geknutseld.
De kinderen hebben wegen geverfd met kleine auto's, een
groot zebrapad gemaakt en een voetgangers
oversteekplaats-bord.
Wist u dat?
- Onze peuters genoten hebben van alle boeken die met het
thema VERKEER te maken hebben. Zo weten ze allemaal
goed te vertellen waar het verhaal Anne in het verkeer over
gaat.
- Nu met de donkere dagen in het verschiet willen we jullie
er op attenderen gezien te worden in het verkeer. Werken
de lampen van u fiets, auto of ander vervoersmiddel goed of
zijn ze toe aan vervanging?
- Dat de peuterspeelzaal vanaf 7 januari nieuwe
openingstijden heeft. Namelijk van 08.30 uur tot 12.00 uur.
- Wij u allen een hele fijne en gezellige decembermaand
wensen!
Team 't Pompeltje
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Wie weet wat MANDALA is?
Op deze vraag hopen we een antwoord te krijgen op
maandag 3 december 2018.
Mandala’s zijn prachtige, cirkelvormige figuren met
symmetrische elementen. Mandala is een woord uit het
Sanskriet. Deze oude taal is niet makkelijk te vertalen, maar
mandala betekent daarin zoiets als cirkel of wiel. De
mandala staat symbool voor oneindigheid en veel mensen
zeggen dat ze heel rustig worden van het inkleuren van
mandala’s. Omdat mandala’s bestaan uit lijnen, vormen en
kleuren, is het soms flink priegelen. Maar het resultaat mag
er altijd zijn!
Marian de Beer en Stephanie Gevers zullen ons deze
ochtend bijpraten wat het zoal inhoud. Zij brengen de
tekenmaterialen en vele voorbeelden met vele kleuren mee.
Marian hoopt dat mensen warm lopen hiervoor, omdat je
het gewoon thuis kunt doen met vrij eenvoudige middelen.
Het enige dat je hiervoor nodig hebt, zijn: stevig papier,
passer, liniaal, kleurpotloden en een gum. Je kunt het alleen
doen of met familie, vrienden of kleinkinderen.
Mandala’s worden volgens een bepaald systeem
opgebouwd en zijn vaak kleurrijk. De basis (buitenrand) is
rond, ook wel de ‘circle of life’ genoemd en zie je terug in
allerlei aspecten van het leven: de aarde, de zon, de maan,
maar ook symbolisch, zoals de familie- en vriendenkring.
Voor de bezoekers van ’t Onderonsje zal er volop
gelegenheid zijn om mee te praten over deze oude bijna
uitgestorven hobby.
Wat: Het Onderonsje voor alle 55+ers
Wanneer: maandag 3 december van 10 tot 11 uur
Waar: Het Klooster Zijtaart
Kosten: gratis, maar koffie of thee is voor eigen rekening
U komt toch zeker ook?
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Voor al uw friet en snacks!
Dit weekend speciale aanbieding.

Gehaktbal € 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

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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KBO
AGENDA
Maandag 3 december 10.00 uur Onderonsje
Maandag 3 december 13.30 uur Kaarten
Dinsdag 4 december 09.30 uur Seniorenkoor
Dinsdag 4 december 12.00 uur Eetpunt
Dinsdag 4 december 13.00 uur Vrij biljarten
Dinsdag 4 december 14.00 uur Line dansen
Woensdag 5 december 13.30 uur Keezen
Donderdag 6 december 09.00 uur Wandelen
Donderdag 6 december 12.00 uur Eetpunt
Donderdag 6 december 13.00 uur Comp. Biljarten
Donderdag 6 december 13.30 uur Kaarten
Vrijdag 7 december 13.30 uur Bridgen

Kaarten:
Uitslagen van 22 november:
Jokeren:
Mientje Raaijmakers
Tonny Rijkers
Poedelprijs:
Ad v.Cuijck
Rikken:
Jan v.Zutphen
Marjo Vissers
Poedelprijs:
Bert Vissers
Loterij:
Toon Opsteen

118 pnt.
107 pnt.
31 pnt.
117 pnt.
73 pnt.
- 29 pnt.

Uitslagen van 26 november:
Rikken:
Piet v.d.Hurk
Willy v.d.Berkmortel
Toon v.Bakel
Poedelprijs:
Marjo Vissers
Loterij:
Toon v.Bakel

189 pnt.
116 pnt.
109 pnt.
- 51 pnt.

Bridgen:
Uitslagen van 20 november:
A-lijn:
Bert & Diny Kanters
Cees & Riet v.Hout
Gerard Bekkers & Hannie Habraken
Jan & Riek Rijkers
Jana v.d.Acker & Anny v.d.Hurk
B-lijn:
Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen
Mien v.Berkel & Mien Verhoeven
Maria Rooijakkers & Harrie v.d.Acker
Hein & Jo de Wit
Albert & Petra v.d.Hurk
Uitslagen 23 november:
A-lijn:
Jan & Riek Rijkers
Jan Langenhuizen & Jo Verhoeven
Mari & Nellie v.d.Vleuten
Mien Verhoeven & Mien Vissers
Toon Gevers & Tonnie Kivits
Harie Lucius & Nelleke Stolk
B-lijn:
Harrie & Rina v.Berlo
Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen
Bert & Diny Kanters

61,98 %
57,81 %
55,21 %
51,56 %
51,56 %
61,98 %
56,77 %
56,25 %
54,69 %
50,00 %

64,35 %
59,13 %
55,22 %
53,48 %
53,04 %
53,04 %
60,42 %
56,88 %
55,00 %
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Toos v.Berlo & Albert v.d.Hurk
51,88 %
Huub v.d.Heuvel & Pieter v.Kaathoven 51,56 %
Bert & Anneke v.Helvoort
51,25 %
Maria Rijken & Marietje v.d.Wijgert 50,00 %
Cor & Marietje Mollen
50,42 %
De Bridgeclub KBO Zijtaart start binnenkort met een
cursus voor beginners. Ben je geïnteresseerd, meld je dan
aan bij Ad Koevoets, tel. (0413)36 37 96.

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag regionale senioren biljartcompetitie Zijtaart Nuenen d.d. 29-10-2018
Mariahout
Zijtaart
Piet van Lierop 58 50 - Cor van Zutphen
65 57
Tiny van Leuken 47 76 - Andre Schepers
33 39
Jan vd Heuvel 46 54 - Wim vd Sanden
40 44
Huub van Rooij 41 51 - Frans van Leuken 43 36
Tiny Vogels
24 24 - Toon Nelissen
34 21
Martien vd Broek 22 23 - Cor Coppens
20 23
Gerrit Beniers 21 19 - Toon Opsteen
27 38
Piet Verberk
20 21 - Jan vd Oever
20 22

Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO
Zijtaart d.d. 22-11-2018
Tonn Verbruggen
Toon vd Oever
Andre Schepers
Jan vd Oever
Wim Kremers
Willy Henst
Tonnie van Uden
Bert vd Heijden
Frans vd Broek
Mies Gibbels
Piet vd Hurk
Toon Cissen

24 28
29 37
36 32
18 18
27 29
24 24
32 38
28 31
20 29
35 44
34 43
59 66

-

Chris van Helvoirt
Hans van Erp
Cor van Zutphen
Frans v Leuken
Theo vd Laar
Willy vd Berkmortel
Martien Verbruggen
Cor Coppens
Wim vd Sanden
Rien v Tiel
Jan de Wit
Toon Nelissen

17
66
62
43
15
25
70
22
41
28
26
32

9
52
64
31
16
11
37
23
27
12
24
44
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SPORTAGENDA
VOW Jeugd 1 december 2018
VOW JO19-1
Gemert JO19-3
14:30u
VOW JO17-1
WHV JO17-1
14:30u
Gemert JO15-4 VOW JO15-1
12:00u
VOW JO13-1
Blauw Geel'38/JUMBO JO13-4 11:30u
UDI'19/CSU JO13-6M VOW JO13-2M
11:30u
VOW JO12-1
Boskant JO12-1
9:30u
VOW JO10-1G Boskant JO10-1G
10:30u
Rhode/Van Stiphout Bouw JO9-7M VOW JO9-1 9:00u
WEC JO8-1
VOW JO8-1
10:30u
VOW JO7-1M Rhode JO7-3
10:30u
VOW MO17-1 Festilent MO17-1
13:00u
Rhode/Van Stiphout Bouw MO15-1 VOW MO15-1 11:45u
VOW MO11-1 ELI MO11-1
9:30u
het actuele programmais is altijd te vinden op de VOW
website, http://vow.nl/jeugd_programma
VOW Senioren 2 december 2018
14:30u
VCO 1
VOW 1
12:00u
MVC 2
VOW 2
10:00u
Blauw Geel'38/JUMBO 10 VOW 3
11:00u
VOW 4
DVG 6
11:30u
VOW VR1
Festilent VR1
10:30u
VOW VR2
Schijndel/DE WIT VR1

SPORTUITSLAGEN
VOW Senioren 24 november 2018
VOW VR30+1
UDI'19/CSU VR30+1

5-3

VOW Senioren 25 november 2018
VOW 1
HSE 1
VOW 3
Schijndel/DE WIT 5
Heeswijk 8
VOW 4
Nooit Gedacht VR3 VOW VR2

6-3
1-3
2-2
1-3

Pupil van de week:

Bram Swinkels

Leeftijd:
Ik voetbal bij VOW in de :
Mijn positie op het veld:
Dit vind ik leuk aan voetbal:

9 jaar
JO10-1G
Keeper
Sportief bezig zijn en in
teamverband spelen
PSV & VOW
Jeroen Zoet
Voetbal, Jong Nederland,
gamen
Pannenkoek
StukTV
Profvoetballer

De beste voetbalclub :
Mijn favoriete voetbalspeler:
Mijn hobby's zijn:
Het lekkerste eten vind ik:
Favoriete muziek:
Dit wil ik later worden:

Mijn ervaring als
Pupil van de week:
Het opkomen op het veld
samen met VOW was leuk.
Zeker toen ik de
tegenstanders voorbij kon
spelen en toen ik kon
scoren.
Het was gezellig om in de
dugout te mogen zitten met
de VOW spelers. In de
pauze was het wel fijn om
weer even warm te worden
in de kantine.
Daarna vlug weer naar het
veld om de wedstrijd te
kijken. En we hebben
gewonnen met 6-3!
Daarna kreeg ik in de
kantine een mooie voetbal
en complimenten van de
spelers.
Het was een hele fijne
middag en speciaal om in
het middelpunt te staan.

Bibliotheekpunt Zijtaart
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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vriendinnen van Prinses Claudy hebben Prins Ton en
Adjudant Gerard, Claudy en Anne op een vaak verrassende
manier gefeliciteerd. Ondanks dat de receptie om 10.44 uur
Bedankt aan alle Seiterse mensen
begon was het al heel snel weer 17.30 uur en tijd voor de
(speciaal onze vriendengroep Kneup,
vrienden van Kneup. Speciaal voor hun Prins Ton hebben
leden van de cv en de Boemelaars) en
zij een prinsenlied geschreven en ten gehore gebracht.
alle mensen van buiten Seitert (en dat
Helemaal super ! De stemming zat er meteen goed in en we
waren er ook veel) die afgelopen
zullen hem nog vaak gaan horen deze carnaval. Ex Prins
zondag op onze prinsenreceptie zijn
Ronald, Adjudant Mark, Ilse en Ingrid en de zwarte
geweest ! Dit om ons te feliciteren of
dansmariekes sloten deze receptiedag als laatste af.
te helpen achter de schermen.
Na de receptie zijn we Reigers wezen zetten. Met de
We hebben de hele dag genoten ! ‘s
boemelaars voorop zijn we via het kapelletje, Kleijngeld, de
Morgens met z’n zessen ontbeten
Reiger naar Prins Ton en Claudy gelopen. De Reiger staat
waarna we rond half 10 door onze
daar inmiddels mooi te pronken in de door de buurt al
vrienden van de Kneup werden
versierde voortuin. Hier werd onder het genot van koffie,
opgehaald met geweldige
thee, broodjes en snacks de receptie afgesloten.
prinsenwagen. We hebben van boven
Ondertussen werd er met een grote groep van de cv de
op de wagen, voorzien van een mooi muziekje, een echte
gymzaal weer opgeruimd en gepoetst. Dank hiervoor !! Na
optocht gehad door “ons” Reigerland. Bij het klooster
een bak koffie met deze sjouwers zijn we nog even naar
werden we rond 10 uur opgewacht door leden van de cv.
Kleijngeld geweest, voor dat allerlaatste pilske en natuurlijk
Na een kopje koffie werd de receptie geopend door de
het oefenen van ons prinsenlied.
fanfare. Even later stonden we met de Kneup Kids de
Het was een ontzettend mooie, geweldige, muzikale, unieke
vogeltjesdans te doen; een gepaste dans voor een vogelaar.
en feestelijke dag ! Iedereen bedankt ! We hebben genoten !
Erg leuk om de volgende generatie Kneup al zo enthousiast
Op naar carnaval 2019 !
te zien. Daarna zijn vele buitendorpse verenigingen geweest
om ons te feliciteren, meestal met hun dansmariekes en
Kneup ut in oew orre, gefist zal d’r worre !
blaaskapel erbij en er werd een spel gedaan en prinsenlied
Prins Ton, Adjudant Gerard, Claudy en Anne
gezongen. Ieder had op zijn manier wel informatie van onze
Prins ingewonnen en wist veelal te vertellen over klompen
en vogels.
Veel vrienden, verenigingen, de buurt, vogelaars,
grotvrienden, collega’s en natuurlijk speciaal te noemen de

Prinsenreceptie Prins Ton II
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Jeugdreceptie 2018
Zaterdag 24 november was het dan
zover. Onze jeugdreceptie waarbij
familie, vrienden, verenigingen en
natuurlijk alle Reigers de gelegenheid
kregen om Jeugdprins Bram,
Jeugdprinses Lindy, Adjudant Mats,
Adjudante Milou, Nar Lars en de
jeugdraad te feliciteren.
Een dag die begon met felicitaties
door de ouders van het 5-tal. Naast
een mooi woordje door één van de
ouders werd daarbij ook het jeugdlied
‘Kneup ut in oew orre…’
gepresenteerd en gezongen. Een lied
die we dit carnavalsseizoen veel zullen gaan horen EN
zingen! Dat wordt oefenen dus…
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50 Jaar Cecilia
Op zondag 18 november was het jaarlijkse Cecilia feest
voor de leden van het Gemengd koor en werkgroep 'Onder
de toren'. Ook bij het 50-jarig bestaan van het Gemengde
koor werd stilgestaan.
De dag begon met een Woord en communiedienst mede
verzorgd door het Gemengde koor. In het slotwoord van
Zuster Germana werd aan de kerkbezoekers gevraagd, om
te draaien en het lang zullen ze leven te zingen voor het
koor. Na de kerkdienst werd de dag voortgezet in zaal
Kleijngeld en daar werden de

Na de ouders van het 5-tal kwamen ook de ouders van de
jeugdraad feliciteren. Na een woordje en een cadeautje is
dan de receptie toch echt begonnen. Carnavalsverenigingen,
sportverenigingen en alle andere verenigingen/clubs waar
de kinderen deel van uitmaken kwamen langs om de jeugd
met hun benoeming te feliciteren. En dan staat er een
delegatie van V.V. De Doale uit Lömmerich (Limburg) op
het podium. Wat doen zij toch in Zijtaart op de
jeugdreceptie? Dat is wat velen zich in de zaal afvroegen.
Tot ze op het podium stonden. Al snel werd duidelijk dat ze
speciaal voor Jeugdprins Bram kwamen, daar stond zijn
Peetoom. Super leuk dat ze zijn geweest!
Het was een middag die voorbij is gevlogen. De jeugd heeft 3 leden gehuldigd voor hun 40 jarig jubileum. Dit waren
lang moeten staan, ze hebben vele handen geschud en af en Sjaan Rooijakkers, Sjaan van Zutphen en Ulli Kwak. Aan
toe konden ze even hossen. Want lang stilstaan blijft lastig. de jubilarissen werd bijbehorend speld, oorkonde en een
Dan is even de polonaise lopen heel fijn.
boeket bloemen overhandigd en werden zij geprezen voor
de geweldige inzet al die jaren.
Na de receptie was het tijd om de Reigers te gaan zetten bij De middag werd afgesloten met een heerlijk buffet waarna
de Jeugdprins en Jeugdprinses. Met alle jeugd, hun ouders
een gastoptreden van Mia Dekkers met Brabantse liederen
en nog een aantal andere familieleden/vrienden zijn we naar en verhalen, zodat alle aanwezigen konden terugzien op een
de Leinserondweg gegaan, waar we buiten al een feestje
gezellig Cecilia feest.
hadden. In de polonaise naar de
voorkant van het huis waar door Prins
Ton en Adjudant Gerard de Reiger werd
geplaatst. Binnen wat drinken en wat
lekkers en op naar de Prinsenstraat
midden in het dorp (ook wel
Keslaerstraat genoemd). Daar weer de
Reiger geplaatst, wat gedronken en wat
lekkers gepakt. En toen zat de gezellige,
leuke, lange dag er weer op. Met
vrolijke gezichten van de jeugd en een
gevulde tas (of gevulde dozen) is de
jeugd weer naar huis gegaan. Moe maar
voldaan!
Op naar carnaval waar we een mooi
feestje van gaan maken onder het motto:
‘We zen nie te houwe. Kom op! We
gaon un fisje bouwe.’
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Buurtbus zet jubilarissen in de bloemetjes
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Uiteraard werden ook de jubilarissen in de bloemetjes
gezet. Vier buurtbusvrijwilligers zijn 5 jaar actief, één
vrijwilliger al 15 jaar en de jongste van het stel maar liefst
30 jaar.
Nogmaals gefeliciteerd jubilarissen en..., ga vooral zo door.

Buurtbusvereniging Keldonk
heeft 19 vrijwilligers en zij
zorgen ervoor dat de kernen
Buurtbusvereniging Keldonk
Boerdonk, Keldonk, Erp en
Veghel voorzien zijn van goed www.buurtbuskeldonk.nl
openbaar vervoer. De buurtbus
is op werkdagen op dienst van 7
tot 7 en dat met 3 chauffeurs per dag. De vastgestelde
dienstregeling wordt met uiterste precisie uitgevoerd.
Buurtbusvrijwilligers stoppen veel tijd in hun
vrijwilligerswerk en als dank daarvoor is er jaarlijks een
feestavondje voor alle leden met hun partner. Gezellig
samenzijn, buurten en genieten van een heerlijke maaltijd
met natuurlijk ook aandacht voor jubilarissen. Tijdens het
feestavondje op 22 november 2018 was er bijzondere
aandacht voor Gerard en Riek uit Zijtaart. Gerard Pepers
ging in mei van dit jaar met ‘buurtbuspensioen’ na bijna 20
jaar trouwe dienst. Met een foto en een mooi verhaal stond
Gerard vol trots in de diverse regionale media. Tijdens het
feestavondje namen Gerard en Riek afscheid van onze
vereniging met een leuke buurtbuslevensloop door de
voorzitter, een flink boeket bloemen en een donderend
applaus.
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zijn. Door dit te doen in de verschillende tijdszones gaat er
in 24 uur als het ware een golf van licht over de wereld. Het
geeft mensen die een kind verloren hebben het besef dat
men niet alleen staat in het verdriet.

Ook dit jaar zal Wereldlichtjesdag worden gehouden bij
de kapel van de Zusters Franciscanessen, Deken van
Miertstraat 8 te Veghel. Iedereen die zich betrokken
Claassen Uitvaartzorg organiseert dit jaar op zondag 9
voelt bij Wereldlichtjesdag is van harte welkom.
december voor de achtste keer Wereldlichtjesdag, een dag
Claassen Uitvaartzorg stelt het op prijs als
ter nagedachtenis aan alle overleden kinderen. Tijdens de
belangstellenden zich vooraf aanmelden. Dit kan
herdenkingsbijeenkomst die dit jaar in de kapel van de
telefonisch via tel. (085) 744 10 24 of per mail
Zusters Franciscanessen georganiseerd wordt, is er
(wld@claassen.eu), met vermelding van de naam van de
gelegenheid om een kaarsje te branden en te luisteren naar
persoon die men wil herdenken en met hoeveel personen
livemuziek, troostende woorden en gedichten. Omdat het
men aanwezig is. Belangstellenden zijn welkom vanaf
branden van kaarsen over de gehele wereld om 19.00 uur
lokale tijd plaatsvindt, is de wereld letterlijk een etmaal wat 18.00 uur. De herdenking begint om 18.30 uur, zodat om
19.00 uur alle kaarsjes kunnen branden.
lichter. Deze golf van licht is een troost voor mensen die
Er is ruimte voor eigen inbreng zoals een gedicht of lied.
een kind verloren hebben.
Ieder jaar, op de tweede zondag van december, herdenkt de Dit wel graag vooraf aangeven zodat dit in het
wereld alle kinderen die vroegtijdig, om wat voor reden dan programma opgenomen kan worden.
ook, van ons heen zijn gegaan. Het initiatief voor World
Wide Candle Lightning ontstond eind jaren negentig in
Prikpost in Zijtaart.
Amerika. Ook in Nederland wordt Wereldlichtjesdag, zoals
het initiatief inmiddels heet, steeds bekender. Claassen
De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan
Uitvaartzorg is al enkele jaren actief betrokken bij het
de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de
initiatief Wereldlichtjesdag.
prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.
Op Wereldlichtjesdag kan iedereen om 19.00 uur een
kaarsje aansteken, ter ere van alle kinderen die gestorven
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Bond van Alleengaanden Kring Uden
Secretariaat: Wilhelminastraat 24a, 5427 CE Boekel
Beste leden,
Wij willen jullie op woensdag 12 december 2018
uitnodigen voor een dagje op stap naar Party Centrum
Antoine te Soerendonk. Hier zijn wij 4 jaar geleden ook
geweest en hebben toen heerlijk genoten van het Brabants
smokkel arrangement. Hierdoor kregen we van diverse
leden het verzoek: “wanneer gaan we weer naar
Soerendonk?” Party Centrum Antoine ligt in het hart van de
Brabantse Kempen, bij het grensgebied van België. Een
ideale omgeving voor een leuke dag.
Wij denken dan ook dat wij een goede keuze hebben
gedaan door:

Interpunctie
Een kunstenares in medelijden opwekken
Hoe vaak wordt het niet gezegd: als dat gebeurt dan pleeg
ik zelfmoord. Dit soort dreigingen komen voor in relaties
(als een van de partners zijn zin niet krijgt) maar ook onder
vrienden en vriendinnen wordt zoiets wel eens gezegd.
Soms wordt het gebruikt als een chantagemiddel, soms
wordt zoiets om de haverklap gezegd en is er niemand die
dit nog gelooft. Zo heb ik jaren een kennis gehad, die bij
elke tegenvaller riep “nu kan ik er wel een eind aan
maken”. Dat deed ze niet, maar ze riep het voortdurend.
De Peeltocht
Vaak denkt men dat het zo’n vaart niet zal lopen, en in dit
Lees hieronder hoe deze dag er uit ziet.
geval was dat ook zo. Maar soms doet iemand het wél na
De bus staat om 8.45 uur op de opstapplaats, het Hertog
een dreiging. Mensen doen van alles om medelijden te
Janplein bij de kerk in Erp. Om 9.00 uur vertrekken we naar krijgen. Ik ken iemand die al jaren grijs haar had van
Party Centrum Antoine, Dorpsstraat36, 6027 PH
zichzelf maar die zich steeds blond liet verven. Je zag nooit
Soerendonk, tel.(0495) 59 20 37.
een sprietje grijs totdat ze een probleem had met een van
haar kinderen: ze liet haar haar een tijd niet meer kleuren,
10:00 uur Ontvangst met koffie/thee en lekkernij
zodat iedereen zou zeggen: ze wordt grijs, het is duidelijk
10:30 uur Film over turfstekers in de Peel
dat ze zwaar onder de problemen lijdt. En toen de
11:30 uur 2 x koffie/thee met broodje ham - kaas - kroket problemen met haar dochter waren opgelost liet ze haar
12:30 uur Mooie tocht met gids door de Peel
haar weer blond verven. Het was duidelijk een vooropgezet
15:45 uur Bezoek aan het Klok en Peel museum te
plan om medelijden te krijgen. Zo bont maken de meeste
Asten. Het museum wordt ook wel het groenste museum
mensen het niet, maar zij had het tot een ware kunst
van Nederland genoemd omdat het door een zonnecentrale verheven. Wat bezielt zo’n moeder, zou je zeggen? Deze
wordt aangedreven. Ook zult u daar een replica zien staan
mensen willen vaak aandacht maar hun manier van
van de klok die gemaakt is voor het 850 jarig bestaan van
aandacht vragen is zó storend en zo overweldigend dat
de Notre Dame. Na deze indrukwekkende rondleiding
iedereen er last van heeft. En omdat er negatief op deze
zullen we weer terug keren bij Party Centrum Antoine.
acties wordt gereageerd gaan ze weer door met nieuwe
17:00 uur Aanvang diner:
manieren om aandacht te vragen. Kinderen kunnen
Soepen: groentesoep en tomatensoep;
aandacht vragen op een negatieve manier, maar sommige
Hoofdgerecht: varkensoester en schnitzel, geserveerd met 2 volwassenen kunnen het ook. Eigenlijk zijn die medelijdenwarme sauzen, gebakken aardappels, frietjes, 2 soorten
zoekende mensen misschien ook wel echt zielig, omdat ze
warme groenten, rauwkost, appelmoes en mayonaise;
zich steeds verder in de ellende werken. Kinderen zijn
Nagerecht: ijs of koffie/thee.
hierin nog te veranderen, volwassenen meestal niet meer.
19:00 uur Vertrek uit Soerendonk
20:00 uur Aankomst in Erp
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
De kosten voor dit uitstapje zijn € 52,00 per persoon, te
voldoen voor 5 december 2018. Door
dit bedrag over te maken op
rekeningnr. NL28RABO 0120 193
221 van de Rabobank t.n.v. Bond van
Alleengaanden, A.van Berlo, Bent u
deelnemer?. Er kunnen 49 personen
deelnemen aan dit uitstapje, dus
wacht niet te lang met uw betaling.
Wij wensen alle deelnemers een
gezellige dag.
Namens de werkgroep,
Toon van Berlo, tel.(0492) 32 17 33
of (06) 224 901 71.
E-mail: toon@vberlo.nl

Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
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Milieubewust omgaan met afval
Wat hoort niet in in het riool ?

Zonnige Latijns-Amerikaanse muziek
van Dave Mochilero
Op zondag 2 december van 15.00 – 17.00 uur, kan men
weer terecht voor livemuziek in cultuurcafé De
Afzakkerij op CHV Noordkade in Veghel. Deze zondag
geen scheurende gitaren of een dampende blazerssectie,
maar wereldmuziek uit Latijns-Amerika. Sinds enkele
jaren is de Colombiaanse singer/songwriter Dave
Mochilero al actief op de Europese podia met zijn eigen
composities. Hij was al eens eerder te gast in De
Afzakkerij met z’n de begeleidingsband eveneens de
Veghelse percussionist Jack Maas en toen ging het
spreekwoordelijke dak eraf. Er mag wederom gedanst
worden. De toegang tot het optreden is gratis, een
vrijwillige bijdrage is altijd welkom.
De passie van Dave voor Latijs-Amerikaanse muziek, dans
en folklore bracht hem al gauw in contact met enkele
Nederlandse musici die op hun beurt weer gepassioneerd
zijn van de Cubaanse muziek. Dit resulteerde in een
gevarieerd repertoire van Dave z’n eigen composities
afgewisseld met Cubaanse klassiekers en Cumbia-pop.
Dave stond al eerder in de finale om de grote prijs van
Nederland en deelde het podium in Paradiso met de
Colombiaanse wereldster Juanes. • Vooral geïnspireerd
door artiesten als Compay Segundo, Manu Chao, Buena
Vista Social Club, Faustino Oramas en Bob Dylan willen
zij de unieke en feestelijke sfeer van Zuid-Amerika
overbrengen op hun publiek met als motto: Dans alsof
niemand het ziet, er lekker op los!

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Spoel (schoonmaak)doekjes, jus, koffiedik,
theebladeren en etensresten niet door het toilet of
de gootsteen, maar gooi dit weg in de GFT-bak.
Lever fotochemicaliën in bij de fotovakhandel of
bij de gemeente. Ook terpentine en verfresten kunt
u bij de gemeentelijke reinigingsdienst inleveren.
Breng medicijnen die u niet meer gebruikt terug
naar de apotheek.
Spoel geen condooms, (strookjes van)
maandverband, inlegkruisjes en dergelijke door
het toilet, maar gooi deze in de vuilnisbak.
Gebruik niet meer was- en reinigingsmiddel dan
strikt noodzakelijk en kies daarbij voor de
fosfaatvrije of fosfaatarme varianten en voor nietagressieve schoonmaakmiddelen.
Koop huishoudelijke apparaten die weinig water
verbruiken.
Afgewerkte motorolie hoort niet in de straatput te
verdwijnen. Breng dit terug naar de garage of naar
de gemeentelijke reinigingsdienst.
Stop bestrijdingsmiddelen: Het Waterschap heeft
divers voorlichtingsmateriaal voor u klaarliggen.
Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden
wanneer u schadelijk afval heeft, waarvan u niet
weet waar u het kwijt kunt.
Tot slot: Wees wijs met water. Laat de kraan niet
onnodig lopen.

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 28 nr. 10

28 nov. 2018 – 5 dec. 2018

pagina 12

ZIJTAARTSE DECEMBERAKTIE
In de periode van 1 december t/m 31 december 2018 ontvangt u bij uw aankopen bij
de deelnemende ondernemers voor elke 5 euro tot maximaal € 500,00 1 gratis
decemberbon.
Vul deze bonnen in en doe ze in de speciale bussen bij onderstaande ondernemers
t/m 31 december 2018.

Hoe meer decemberbonnen, hoe meer kans op onderstaande prijzen.
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
De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht plus een uitnodiging voor donderdag
3 januari, voor de prijsuitreiking in Café-Zaal Kleijngeld
De hele trekkingsuitslag zal worden bekend gemaakt in het Dorpsnieuws Zijtaarts
Belang van 9 januari 2019.

De deelnemers zijn:
Autocentrum Zijtaart BV M. v.d. Heijden
Café-zaal Kleijngeld
Dorpswinkel van de Rakt
Eethuis de Reiger
Raaijmakers drukwerk
De fietsenwinkel Zijtaart
Ad van Kessel BBQ specialist
Zuivelhandel Theo Bosch

