Aanmeldingen Muziek=Cool
Muziekvereniging Sint Cecilia Zijtaart organiseert een cursus Muziek = Cool. In deze
cursus wordt de kinderen uit groep 3 en 4 de mogelijkheid geboden om kennis te maken
met de beginselen van muziek. Als uw kind van muziek en dans houdt, dan is dit een mooie
gelegenheid om hiermee kennis te maken.
We willen de cursus starten op maandag 14 januari onder professionele begeleiding van
Muziekeducatie Beat It. Deze zal direct na school worden gegeven in het Dorpshuis vanaf
15.45 uur tot 16.30 uur. Afhankelijk van het aantal deelnemers zal deze cursus maximaal 12
weken zijn. Bij minder dan acht deelnemers zal de cursus korter van duur zijn. De kosten
voor de gehele cursus is € 40,00 per kind. Aanmeldingen zijn nog mogelijk tot en met 13
januari.
Als u zich wilt opgeven, dan kan dit door een e-mail te sturen naar
info@sintceciliazijtaart.nl met in het onderwerp ‘Muziek = Cool’. Graag ontvangen wij de
volgende gegevens: naam en adresgegevens, geboortedatum, geslacht, contactpersoon
namens de ouders met telefoonnummer en e-mailadres. Ook kunt u zich schriftelijk
opgeven en inleveren op Pastoor Clercxstraat 79.
Bij vragen kunt u contact opnemen met Alda Gloudemans, tel (06) 209 785 07.
Het bestuur
Muziekvereniging St.Cecilia Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 13 januari 10.30 uur Pater Holterman (Gem.Koor)
Wij gedenken: Henk en Marietje van der Linden-van Schaijk; Mies en Anneke van Zoggelvan der Linden; Hans van Zoggel (vanw.verjaardag); Marion Jonkers-van Zoggel;
Jaargetijde Riek van Zutphen-Daniëls; Jan Nikkelen; Henk en Adriaan Brugmans;
Overl.ouders Brugmans-van den Biggelaar; Overl.ouders van Asseldonk-van Roosmalen;
Theo en Tineke van Zutphen-Pepers, Rob, Elly, Jos en Hannie.

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
Meldpunt Thuiszorg Pantein 0900-8803
Ouderenwerk Ons Welzijn
36.73.09
Maatschappelijk werk Aanzet 36.69.86
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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.
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ZIJTAARTSE
JEUGDNATUURVERENIGING
Wandeltocht Moerkuilen
Zondag 13 januari 2019

Het vorige jaar werd in december
afgesloten met het maken van kerststukjes.
In 2019 gaat de vereniging gewoon weer door met diverse
activiteiten. Vanaf groep 6 kun je bij de
jeugdnatuurvereniging. De kinderen van deze groep hebben
voor de kerstvakantie op school van Ton vd Tillart
Verloren: Afgelopen zaterdag (22-12) ben ik mijn armband informatie ontvangen en sommige hebben zich al
verloren. Het is een zilveren armband met glinsterstenen
opgegeven. Het is nog steeds mogelijk om je op te geven,
van het merk Josh. Als iemand hem gevonden heeft zou het als je dit nog niet gedaan hebt. Ook als je in groep 7 of 8 zit
fijn zijn dat je hem afgeeft bij Raaijmakers Drukwerk alvast kun je nog “instromen”.
hartelijke dank
Aanstaande zondag 13 januari worden alle leden voor het
Gevonden: Bij de Munt een heuptasje met inhoud. Terug te eerst weer verwacht. Zit je in groep 6, 7 of 8, kom dan
halen bij Els van Berkel tel. 0413-209509
gewoon en kijk of je het net zo leuk vindt als wij. Er zijn
een aantal begeleiders die met de kinderen meegaan, maar
ook ouders zijn altijd welkom om met ons mee op pad te
Vivace helpt je graag bij
gaan.
je goede voornemens
Trek stevige schoenen aan, eventueel warme kleding en
zorg dat je om 10.00 uur bij het Klooster bent met ’n
Aan het begin van het
goede fiets.
nieuwe jaar zit eenieder vol
van goede voornemens.
Misschien heb je nog geen
idee wat je goede
voornemen zou kunnen zijn
of misschien was je goede
voornemen wel wat te hoog gegrepen?
WELNU… Vivace helpt je hierbij!
Wij hebben dé ideale oplossing. Goed voor lijf, leden én
We gaan gezamenlijk met de fiets naar de Moerkuilen voor
geest.
een wandeling in en rond de bossen.
Wat heb je er voor nodig?
Om ongeveer 12.00 uur zijn we weer terug in Zijtaart.
Eigenlijk niet zo veel…
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Cinda
- Ben je jonger dan 55 jaar
van Asseldonk 0413-268551.
- Zing je graag
- Houd je van gezelligheid
Kom dan met ons meezingen!
We repeteren op donderdagavond van 20.30 uur tot 22.15
uur in het dorpshuis en nodigen jullie uit om op 10 januari
mee te komen zingen.
Aanmelden hoeft niet en deelname is tot en met de carnaval
gratis!
Hartstikke leuk wanneer jullie met velen komen.
Wij starten in het nieuwe jaar met een nieuw nummer voor
de carnavalsmis en hopen dan met een groot koor te kunnen
zingen.
Ben je onverhoopt verhinderd op 10 januari maar heb je
wel zin om te komen zingen?
Geen probleem, dan kom je gewoon een week later.
Heb je nog vragen, dan kun je contact opnemen met José
van Tiel (0630059268) of Gesina van Dijken (0641241948)
Je mag ook een mailtje sturen naar vivacezijtaart@ziggo.nl

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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Jaarverslag 2018 Dorpsraad Zijtaart.
Het jaar 2018 van de Dorpsraad Zijtaart begon op 24
januari met de eerste besloten vergadering onder
voorzitterschap van Helmut Henst. Hij ontving de
voorzittershamer in december van Ad van Nunen, die vele
jaren deel uitmaakte van de raad, waarvan de laatste 9 als
voorzitter. Bij die gelegenheid heeft wethouder van Rooijen
ook een woord gericht tot de scheidende voorzitter en hem
bedankt voor zijn belangrijke aandeel in de goede relatie en
samenwerking van de dorpsraad met de gemeente: “De
dorpsraad Zijtaart is een serieuze gesprekspartner - namens
de dorpsgemeenschap - met de gemeente. In deze rol wil
Helmut het werk van de raad voortzetten.
Gemeente Meierijstad
De nieuwe wijkagent heeft zich voorgesteld per mail en met
een artikel in Zijtaarts belang.
Op 31 januari heeft een Zijtaartse delegatie van de KBO,
Muziekvereniging St. Cecilia, de Z.O.V., het kerkbestuur
en het bestuur van Dorpshuis Het klooster, en de Dorpsraad
kennis gemaakt met Burgemeester Kees van Rooij. Ad van
Nunen trad hierbij op als gastheer.
Gedurende 2018 zijn wij door de gemeente geïnformeerd
over, en/of actief betrokken bij o.a. de werkgroep
Leefbaarheid / regelgeving para-commerciële activiteiten /
evenementenbeleid /advies gladheidbestrijding / Vitaal
Buitengebied / Visie Recreatie & Toerisme / sportbeleid /
Duofietsen / standplaatsenbeleid / verlichting Edith
Steinplein / de wet AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming)/ Maatwerk in Fondsenwerving /
Welstandsbeleid / Platformbijeenkomsten wijk- en
dorpsraden / IVOR en IBOR (Integrale Visie en Beleid
Openbare Ruimte) / huisvesting arbeidsmigranten / en de
kadernota 2019.
De raad heeft zich het afgelopen jaar in het bijzonder actief
ingezet op het overleg rond de ontwikkelingen van: de
woonvisie (toekomst/leefbaarheid Zijtaart), de
ontsluitingsweg N279/Doornhoek , en bedrijventerrein
Foodpark (Doornhoek) fase 1 en 2.
Woonvisie
De gemeente Veghel heeft in het verleden grond
aangekocht tbv woningbouw in “Zijtaart-zuid” aansluitend
op plan Rudenbroeck. Een bijbehorend bestemmingsplan en
daarmee de uitgifte van bouwkavels laat echter op zich
wachten. Door de fusie zag Meierijstad zich genoodzaakt
eerst een algemene “woonvisie” te ontwikkelen heeft zich
daarbij ingespannen om belanghebbenden van alle
woonkernen nauw bij te betrekken. Zijtaart heeft er aan

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

Satérol € 2,10 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
deelgenomen, maar het neemt veel tijd in beslag. De eigen
werkgroep “Wonen in Zijtaart” heeft ondertussen met een
enquête de woonbehoefte in beeld gebracht; vooral voor
starters en senioren is er te weinig passend woningaanbod.
Hierover is overeenstemming met de gemeente.
We hebben ook gevraagd naar eventuele kleinschalige
beschermde woonvormen voor ouderen, maar dat zit er
volgens woningbouwcorporatie Area niet in. De
kleinschaligheid maakt dat te duur en bovendien is er
uit de onderzoeken vooralsnog geen vraag gebleken.
Met lede ogen zien wij jongeren, die graag in Zijtaart willen
blijven wonen, het dorp verlaten.
Voor de leefbaarheid in ons dorp hebben wij opnieuw
aangedrongen op spoed met de bestemmingsplannen. Op 27
november heeft de gemeente in gesprek met de dorpsraad
toegezegd de procedure voor het bestemmingsplan per
direct op te starten. Dat betekent nu dat we mogen
verwachten dat begin 2020 de eerste kavels kunnen worden
uitgegeven.
Ontsluitingsweg N279/Doornhoek.
De plannen van de provincie betreffende de N279 liggen
vast. De ontsluitingsweg aan onze zijde van het kanaal is
een project van de gemeente Meierijstad. Het bekende
traject ligt nog niet vast, maar is voor de gemeente (en voor
de dorpsraad) het voorkeurstraject. Dit jaar is de gemeente
gestart met vervolgonderzoeken, men is wettelijk verplicht
alternatieven te zoeken. Pas als het voorkeurstraject
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definitief is zullen detailonderzoeken volgen betreffende de
inrichting zoals de aansluitingen en een veilige oversteek
voor fietsers. De dorpsraad richt zich vooralsnog op het
kritisch volgen van het proces, neemt daarbij deel aan de
gemeentelijke werkgroep “Verbindingsweg N279”.
Zodra de details aan de orde komen zal de raad zijn pijlen
richten op de volgende uitgangspunten:

•
•
•

Een veilige –ongelijkvloerse- oversteek voor
fietsers, bij voorkeur met fietsbrug.
Liefst niet méér oversteekplaatsen.
60 km-zone, zeker het laatste gedeelte van de
ontsluitingsweg.
Aansluiting met Pastoor Clercxstraat behouden,
met maatregelen tegen (zwaar) sluipverkeer
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streven is om in 2019 in de drie voormalige gemeenten
Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel een dergelijk
boekwerkje te verspreiden onder de senioren.
Door dorpsraad is een eigen sociale kaart
samengesteld, deze is via de website van de dorpsraad
( www.dorpsraadzijtaart.nl onder de tab nieuws) te
raadplegen.
Voorts wordt i.s.m. de dorpsraad onderzocht of we de
“Verwelkomingsgroep” voor nieuwe inwoners een
doorstart kunnen geven.

De dorpsraad en vele anderen
Al met al kijkt de dorpsraad terug op een actief 2018 met
veel betrokkenheid van de Zijtaartse dorpsgenoten. De raad
•
prijst zich gelukkig met de ondersteunende werkgroepen:
“géén N279 door Zijtaart” (mbt de ontsluitingsweg),
Op advies van de gemeente heeft de raad, aanvullend op het “Woningbouw in Zijtaart”, en “Zorg en Welzijn”, alsook
met de welwillende medewerking van Zijtaartse burgers
verzoek om een fietsbrug, hiervoor tevens een zienswijze
aan de dorpsschouw, bij de realisatie van de volière aan de
ingediend op de N279 bij de Provincie. Deze is door de
Pastoor Clercxstraat , het inrichten van het dorpspleintje
provincie afgewezen, maar het verzoek bij de gemeente
aan de Edith Steinlocatie en de initiatiefnemers voor de
blijft en de raad gaat nog in beroep tegen de afwijzing.
Zijtaartse preventie-app BIN Zijtaart, die ook de looprondes
met de wijkagent hebben opgezet om in de omgeving
Foodpark / Doornhoek 2
Het bedrijventerrein is volop in ontwikkeling (fase 1). Met aandacht te vestigen op mogelijke criminaliteit en
inbraakgevoelige of onveilige situaties.
de brede groenstrook en waterpartij aan de Corsica is de
dorpsraad zeer tevreden. Dit in tegenstelling tot de andere
De dorpsraad kan zich gezien de vele onderwerpen niet
zijde waar gedane beloften van groene buffer niet zijn
overal even intensief in verdiepen, en moet keuzes maken.
nagekomen. Hierover zijn nog wel enkele toezeggingen
Sinds het afgelopen jaar bestaat de raad nog uit 5 leden, en
gedaan, we zijn er nog over in gesprek, met name
zou graag uitbreiden met tenminste 2 leden, man of vrouw,
betreffende een strook langs het vrachtwagenterrein van
jong of oud maar met een voorkeur voor diversiteit in de
Van Den Bosch.
bezetting. Gezamenlijk willen wij ons ook in 2019 weer
In april zijn op dit terrein activiteiten gesignaleerd
(bivak) die daar niet de bedoeling zijn. We hebben inzetten voor Zijtaarts belang, graag horen we hierover van
iedereen die ideeën heeft, of een mening.
de gemeente verzocht om toezicht en handhaving.
Inmiddels is er vanwege de groeiende vraag naar
Voor verslag:
bedrijfspercelen sprake van versnelde aanpak van fase 2,
Fried van Otterdijk
begin 2019 zal de gemeenteraad hierover een beslissing
nemen.
Doornhoek 2 zal een sterke intensivering van het
vrachtverkeer met zich meebrengen, ook vanaf de aan te
leggen ontsluitingsweg. Ook op dit project zal de Dorpsraad
zich hard maken voor de veiligheid, met name voor de
fietsroutes.
Zorg en Welzijn
Samen met de groep Zorg en Welzijn draagt de dorpsraad
zorg voor de continuïteit in projecten als “Samen aan tafel”
en “het Eetpunt”, het beschikbaar houden van de
Duofietsen i.s.m. de Fietswinkel Zijtaart, de door
vrijwilligers onderhouden “Taxidienst” en het met de
stichting Bewonersplein het opzetten van de “Sociale
Kaart” ( Het doel van deze sociale kaart is dat mensen op
een eenvoudige en snelle manier informatie kunnen vinden
over voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn).
Vanwege problemen met de digitale versie van de sociale
kaart heeft de seniorenraad meierijstad het voornemen om
een Seniorenwijzer voor de gemeente Meierijstad op te
stellen.
Deze seniorenwijzer is een boekwerkje met alle
belangrijke adressen en telefoonnummers van
instanties die voor senioren van belang zijn. Het
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Het eerste Onderonsje in 2019!
Afgelopen maandag 7 januari 2019
waren bijna 50 luisteraars aanwezig op
het Onderonsje met een bijzondere
gastspreker: Tonnie v/d Heijden. Op
bevlogen wijze heeft Tonnie ons verteld
over de auto/motor challenge van
Antwerpen naar Banjul in Gambia. Wat
voor sommigen
een vakantiereisje lijkt, is ons nu
duidelijk geworden dat het anders is.
Zij, het team Kalidoe, hoopt
uitsluitend geld op te halen voor de
Stichting Second Home. Doelstelling
van de stichting: “ Integratie in de
maatschappij, waarbij activiteiten centraal staan die
aansluiten bij de samenleving. ” Daarnaast heeft die
stichting als visie: ”onderdak, ondersteuning, verzorging en
onderwijs bieden aan kinderen met een verstandelijke
beperking, een leerachterstand of een onveilige thuissituatie
in Gambia”.

Als Team Kalidoe hebben ze alle kosten voor eigen
rekening genomen en de totale opbrengst van sponsors en
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de opbrengst van de verkoop van de motoren/auto’s komt
rechtstreeks ten goede aan de stichting. Als KBO
vereniging hebben we aangegeven dat we geen collecte
houden bij het Onderonsje maar het IBAN-nummer van de
Stichting Second Home zullen publiceren: NL81 RABO
0108 0762 88 t.n.v. Stichting Second Home. De mensen
die zijn komen luisteren kunnen vrijblijvend alsnog iets
overmaken. Het geld komt absoluut 100% ten goede aan de
Stichting.
Tonnie, nogmaals bedankt voor je mooie, enthousiaste
verhaal en succes met de jullie Stichting Second Home.
Cor van der Aa, voorzitter KBO Afdeling Zijtaart

KBO
AGENDA

Maandag 14 januari 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 15 januari 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 15 januari 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 15 januari 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 15 januari 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 16 januari 13.30 uur: Kienen
Donderdag 17 januari 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 17 januari 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 17 januari 13.00 uur: Comp.biljarten
Donderdag 17 januari 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 18 januari 13.30 uur: Bridgen
Kaarten:
Uitslagen van 31 dec..
Jokeren:
Jaantje v.d.Burgt
Tonny Rijkers
Poedelprijs:
Ad v.Cuijck
Rikken:
Bert Vissers
Marjo Vissers
Jan v.Zutphen
Poedelprijs:
Pieta v.Riel
Loterij:
Mientje Raaijmakers

192 pnt.
121 pnt.
10 pnt.
107 pnt.
99 pnt.
69 pnt.
- 9 pnt.

Uitslagen 3 jan.
Rikken:
Jan v.Zutphen
Marjo Vissers
Mieke v.Boxmeer
Poedelprijs:
Tiny v.Kasteren
Jokeren:
Jo v.Boxmeer
Ciska Coppens
Poedelprijs:
Rieky v.Zutphen
Loterij:
Tiny v.Zutphen

147 pnt.
104 pnt.
97 pnt.
- 77 pnt.
90 pnt.
78 pnt.
50 pnt.

Uitslagen 7 jan.
Jokeren:
Jaantje v.d.Burgt
Mien Raaijmakers
Poedelprijs:
Ad v.Cuijck
Rikken:
Piet v.d.Hurk
Marjo Vissers
Jan v.Zutphen
Poedelprijs:
Riek v.d.Tillaart
Loterij:
Riek v.d.Heijden

110 pnt.
81 pnt.
28 pnt.
97 pnt.
66 pnt.
62 pnt.
-41 pnt.
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Bridgen:
Uitslagen 4 jan.
A-lijn:
Cees & Riet v.Hout
61,98 %
Rien & Helma v.d.Heuvel
Bert & Diny Kanters
Harrie Lucius & Nelleke Stolk
Ben v.d.Steen & Pieter v.d.Berk
Toon Gevers & Tonnie Kivits
B-lijn:
Bert & Anneke v.Helvoort
Jo v.Boxtel & Mien Vermeulen
Huub v.d.Heuvel & Adriaan v.d.Tillart
Nellie & Mari v.d.Vleuten
Liesbeth v.Dijk & Nellie Philipsen
Chris & Christien v.Helvoirt
Ad & Nellie Vervoort
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Voor in de agenda: Open Toernooi 2019

56,77 %
54,17 %
54,17 %
50,21 %
50,00 %
59,90 %
55,94 %
54,17 %
53,65 %
53,65 %
50,73 %
50,00 %

Biljartclub KBO Zijtaart

Van 23 februari t/m 10 maart vindt het jaarlijkse “open
toernooi” van TV Zijtaart weer plaats. Eethuis de Reiger
heeft zich wederom aan dit toernooi verbonden. Het is een
heel gezellig toernooi voor iedereen die lid is van de
KNLTB. Meer informatie is te vinden op www.tvzijtaart.nl
of op www.toernooi.nl

Voedselbankactie
Afgelopen zaterdag is in Zijtaart de voedselbankactie
gehouden.
Hierbij zijn lang houdbare producten in gezameld voor de
voedselbank, om op die manier mensen die het minder
hebben de helpende hand te bieden. Hiervoor zijn de
vormelingen 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.

Uitslag wedstrijden onderlinge competitie d.d. 03-01-2019
Piet vd Hurk
34 22 - Toon Nelissen
32 33
Tonn Verbruggen 24 15 - Cor Coppens
22 19
Toon vd Oever
29 29 - Cor van Zutphen
62 108
Rien van Tiel
28 29 - Willy vd Berkmortel 25 29
Toon Cissen
59 65 - Frans van Leuken
43 29
Bert vd Heijden 28 22 - Martien Verbruggen 70 94
Willy Henst
24 11 - Frans vd Broek
20 14
Mies Gibbels
35 40 - Andre Schepers
36 47
Wim vd Sanden 41 31 - Tonnie v Uden
32 33
Jan de Wit
26 20 - Theo vd Laar
15 24
Toon Opsteen
28 17 - Hans van Erp
66 52
Wim Kremers
27 26 - Chris v Helvoirt
17 19

SPORTAGENDA
V.O.W. Senioren
13 januari 2019
12:00u
11:30u

VOW 1
VOW VR1

SBV
Gassel VR1

SPORTUITSLAGEN
TV Zijtaart
Uitslag interne najaarscompetitie:
Heren Dubbel A: Niels van Dommelen en Martijn vd Rijt
Heren Dubbel B: Adri Schepers en Wilco van Tiel
Heren Dubbel C: Johnny vd Sanden en Michel Tielemans
Dames Dubbel A: Annet Gibbels en Sonja van Hamond
Dames Dubbel B: Dorethé vd Ven en Ivonne vd Ven
Dames Dubbel C: Marjan van Asseldonk en Lieseth vd
Linden
Gemengd Dubbel A: Joke vd Ven en Ruud van Berlo
Gemengd Dubbel B: Jet Kanters en Niels van Dommelen
Gemengd Dubbel C: Karin van Zutphen en Gerard van
Zutphen
Gemengd Dubbel D: Marjo Vissers en Dick van der Laan

Dit heeft weer een auto vol spullen opgeleverd, 25 kratten
met spullen waar de voedselbank weer veel mensen blij
mee kan maken.
Anke, Lindy, Sara, Jaap, Mas, Wout, Jacco en Yannick,
bedankt voor jullie inzet!
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The Challenge Antwerpen Banjul.

Cecilia’s Dinerconcert valt ‘in de smaak’
Na de stormloop van reserveringen voor ons dinerconcert
op zaterdagavond 6 april, beginnen ook de reserveringen
voor zondag 7 april binnen te komen. Wij als organisatie
zijn heel blij met dit enthousiasme van de Zijtaartse
samenleving!
De zaterdagavond is inmiddels gevuld, maar voor zondag is
er nog plaats in ons pop-up restaurant. We hebben
voldoende reserveringen nodig om ook deze avond
doorgang te laten vinden, maar we zijn goed op weg. Op
zondagavond gaat Cecilia’s restaurant om 17.00 uur open
en om 17.30 uur is aanvang van het diner. Kosten zijn €
55,00 p.p. waarbij u een avondje zorgeloos kunt genieten
van een heerlijk viergangen menu en bijpassend
wijnarrangement/drankjes. Entertainment wordt verzorgd
door ons eigen fanfare orkest en dansgroep Return.
Daarnaast zijn er ook solisten die zullen optreden samen
met het fanfare orkest. Bij binnenkomst wordt u warm
welkom geheten door ons opleidingsorkest en majoretten.
Al met al een geheel verzorgd avondje uit waarbij al uw
zintuigen geprikkeld worden!
Graag zien we u op zondag 7 april bij Cecilia’s
Dinerconcert. U kunt een tafel tot 10 personen reserveren
via: fanfare@sintceciliazijtaart.nl. We houden u op de
hoogte of er voldoende reserveringen zijn om op 7 april ons
pop-up restaurant te openen.
Met muzikale groet, Muziekvereniging St. Cecilia Zijtaart

De Challenge zit erop! Wat was het een geweldige
ervaring!
Team Kalidoe kan terugkijken op een mooie AntwerpenBanjul Challenge 2018. Hartelijk dank aan alle sponsoren
van TEAM KALIDOE die dit samen met ons mogelijk
gemaakt hebben. De gehele opbrengst zal ten goede komen
aan de kinderen. Dit betekent een stuk zekerheid voor een
beter leven in Gambia.
Op 25 oktober jl. werden alle deelnemers warm onthaald in

Banjul door Gambianen, vrienden en familie. Op 26
oktober jl. kwam het volledige team Kalidoe samen met de
andere teams, die ook voor ons gereden hebben, aan bij
Second Home in Kololi. Daar stonden alle kinderen klaar
om de stoere rallyrijders een warm welkom te geven. Het
doorstaan van de ontberingen van o.a. de woestijn waren
snel vergeten bij het zien van de vrolijke en dankbare
kinderen. Het werd voor iedereen een
fantastisch feest die middag. De auto’s en
motoren zijn op zondag geveild en een
mooie opbrengst is inmiddels ook
overgemaakt naar onze stichting.

Graag willen wij al onze rijders, sponsoren, vrienden
en kennissen uitnodigen voor de film-/fotoavond die
wij organiseren op donderdag 10 januari om 20.00 uur
in Eethuis de Reiger in Zijtaart.

IVN Vogelcursus
Binnenkort start een korte vogelcursus voor beginners,
georganiseerd door natuurvereniging IVN Veghel.
Besproken worden de soorten die men in de eigen
omgeving tegenkomt, zoals vogels die tuinen opzoeken om
te broeden en/of daar eten te zoeken, kraaiachtigen, en
andere roofvogels die zich in de tuinen wagen. Ook zullen
er iedere avond enkele algemene onderwerpen aan bod
komen zoals voedsel, veren, vogeltrek, broeden.
De cursus bestaat uit drie lesavonden en drie excursies op
zaterdagochtend. Kosten € 35,00. Voor leden IVN Veghel €
25,00. Aanmelden vóór 1 februari 2019 via e-mail:
info@ivn-veghel.nl.
De cursusavonden zijn op 14 en 28 februari en 28 maart
2019, beginnen om 20.00 uur en eindigen om ongeveer
22.00 uur.
De excursies zijn op 16 februari en 16 en 30 maart 2019.
Informatie bij de cursusleider Martien Helmig, tel. (0413)
78 52 07 of e-mail: martien.helmig@kpnmail.nl.
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ook bij kampioenswedstrijden van de jeugd zorgt Jhonno
ervoor dat de Orange Army aanwezig is.
VOW is maar wat trots om een jeugdig lid als Jhonno van
Rooij in haar midden te hebben en feliciteert hem dan ook
van harte met deze verdienstelijke erkenning van gemeente
Meierijstad.

Zondag 14 april 2019

ZOEKT VRIJWILLIGERS

Jhonno van Rooij ontvangt derde
jeugdlintje van Meierijstad
Na de traditionele nieuwjaarsbrunch van VOW was er
tijdens de aansluitende receptie voor Jhonno een grote
verrassing: de uitreiking van het jeugdlintje van gemeente
Meierijstad.
Jhonno, 23 jaar, is al vanaf z´n vijfde jaar lid van VOW. Hij
is altijd een fanatiek en betrokken lid geweest en dat
bleek nog meer toen hij op z´n 18e besloot een
jeugdteam te gaan trainen en begeleiden. Eerst enkele
seizoenen de jeugd onder 15 jaar en nu alweer voor
het derde seizoen de jeugd onder 17 jaar. De
burgermeester vulde deze informatie in zijn toespraak
aan met: `En je bent zelf nog zo jong!`
Vanaf 2010 is Johnno ook betrokken bij de
organisatie en begeleiding van het jeugdkamp voor de
jeugd onder de 11 jaar. Hij regelt alles tot in de
puntjes en is tijdens het kamp een echte sfeermaker.
Alle jongens en meiden kennen Jhonno en hij kent
hén allemaal.
Jhonno heeft, samen met Niels Jonkers, de
supportersvereniging van VOW, de Orange Army,
opgericht. Bij thuiswedstrijden van heren 1 worden
menig sfeerverhogende acties georganiseerd, maar

VOW Zijtaart organiseert op zondag 14 april
de 4e editie van de Mudrun.
De voorbereidingen zijn al weer in volle gang!
We kunnen dit echter niet alleen en zijn op zoek naar
vrijwilligers die ons tegen die tijd willen helpen!
Ben jij degene die mee kan komen opbouwen/afbreken of
kan helpen met andere hand- en spandiensten?
Of ben jij die vrijwilliger
die op zondag de 14e bij een obstakel wil staan?
Laat het ons dan a.u.b. zo spoedig mogelijk weten!
We kunnen je hulp heel erg goed gebruiken !!
Alvast bedankt!
Voor aanmelden of vragen kan je contact opnemen met
Petra van Gorkum per telefoon, mail of briefje in de bus.
Tel. (06) 577 005 11, petravangorkum@ziggo.nl,
Keslaerstraat 59
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Seniorenteams in het nieuw
Na de nieuwjaarsbrunch bij VOW was het tijd voor de
presentatie van de nieuwe tenues en trainingspakken van
vier seniorenteams. De sponsoren van deze kleding waren
uitgenodigd voor de brunch en werden natuurlijk even in
het zonnetje gezet.
Allereerst werd het nieuwe shirt van vrouwen 2
gepresenteerd met als sponsor Slaapland Kidz en Teenz.
Heren 2 wordt gesponsord door Mark van de Ven
Schilderwerken en Frens van der Zanden Bouwadvies.
Deze heren waren beide aanwezig en zij kregen uit handen
van Jhonno van Rooij, speler heren 2, beide een shirt
overhandigd.
Toen was het de beurt aan de nieuwe trainingspakken van
de vrouwenafdeling. Sponsor voor vrouwen 1 is Café Zaal
Kleijngeld en voor vrouwen 2 zijn een tweetal sponsoren
bereid gevonden: Rob Kuijpers Transport B.V. en
Shirtbedrukken.nl, Co-sponsor is Intersport Uden.
Als laatste werden de nieuwe tenues van de vaandelteams,
vrouwen 1 en heren 1, gepresenteerd. Vrouwen 1 wordt de
komende jaren gesponsord door Shirtbedrukken.nl en voor
heren 1 zijn Avedo en Van Sleuwen Holding
gecontracteerd. Deze sponsoren waren allen aanwezig en
kregen uit handen van Britt Ketelaars en Bart vd Oever een
shirt overhandigd.
VOW bedankt haar sponsoren voor hun bijdragen. Het is
heel fijn wanneer bedrijven de club een warm hart
toedragen.

Woensdag 16 januari 2019

Hoofdprijs € 250,00
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

Noteer ook in je agenda de
volgende kien datum:
20 maart 2019
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Uitslag ZIJTAARTSE DECEMBERAKTIE

1e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 150,00 J. de Bie Weievenseweg 41 Zijtaart
2e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 125,00 M. Verbruggen Mr. v Cootstraat 2 Veghel
3e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 100,00 Fam. Bouw Corridor 22 Zijtaart
4e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 75,00 Fam. v. Zutphen Boskamp 4 Zijtaart
5e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 50,00 Muziekver. St. Cecilia Hoolstraat 1A Zijtaart
6e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 40,00 Stan vd. Heijden Pastoor Clercxstraat 85A Zijtaart
7e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 30,00 v. Rooijen Pater Thijssenstraat 36 Zijtaart
8e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 25,00 Fam. Jans Ms. vd. Lindenstraat 27 Keldonk
9e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 25,00 Miranda Lommers Putterdonk 33 Veghel
10e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 25,00 Johan v Nunen Pastoor Clercxstraat 78 Zijtaart

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
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Uitslag 4e ronde
buurtcompetitie keezen
Het was een gezellige, warme
avond in ons Dorpshuis. De drie
rondes werden nèt binnen de
verwachte tijd gehaald.
Sommige spellen waren tot op
het laatste moment heel
spannend. Wie dan de juiste
kaarten heeft en goed uitgekiend
speelt, is winnaar. De standenlijst is flink door
elkaar gehusseld. Sommige teams klimmen zomaar
uit het grote middenveld naar een toppositie. Dat
maakt dit spel zo boeiend voor iedereen: kansen
pakken, wikken en wegen en de overwinningen
wegslepen!
Zijtaarts Keezentoernooi op 12 april aanvang
19.00 uur
Vanaf 1 februari kunnen teams zich aanmelden
voor dit schitterende toernooi.
Op één avond worden 5 rondes gespeeld; uiteraard
met vastgestelde tijdsduur!
Kijk alvast in je agenda of je dan kunt deelnemen.
Het is prettig dat je team uit 2 personen bestaat. Er
hoeft slechts één persoon een relatie met Zijtaart te
hebben. Dit ter beoordeling door organisatiecomité
Zes! In februari volgen de details met spelregels,
kosten e.d.
Zes! van EGZ. Evenementen Groep Zijtaart

Voorkom rattenoverlast

9 jan. 2019 – 16 jan. 2019
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
35
36
37
38
39

Niemand zit te wachten op ratten in zijn directe
woonomgeving. Het bestrijden van ratten is echter
een specialistische bezigheid. We mogen niet
zomaar gif strooien om deze beesten uit onze
directe omgeving te weren. Hier zijn strenge regels
voor en alleen gespecialiseerde bedrijven mogen
de bestrijding uitvoeren. We kunnen er zelf
gelukkig wel veel aan doen om het risico op
overlast te beperken.
40
Tips om rattenoverlast in de wijk en rondom uw
41
woning te voorkomen:
42
• Maak het voor ratten onaantrekkelijk om zich in 43
uw schuur te kunnen verstoppen. Zorg ervoor
44
dat er geen kieren of gaten in uw schuur zitten.
45
• Zorg er ook voor dat er zo min mogelijk
46
schuilplaatsen in uw tuin zijn. Ratten
47
verstoppen zich graag in lage, dichte
48
begroeiing.
49
• Ruim gevallen fruit op, gooi geen afvalresten
buiten weg maar zorg ervoor dat dit in een bak met een
goed sluitende deksel wordt weggegooid.
• Stop met het te veel voeren van vogels. Zorg dat het
voer ’s nachts op is. Ratten eten alles, ook vogelvoer.
• Dit geldt ook voor het voeren van eenden of andere
watervogels. Beperk het voeren tot een minimum bij de
waterpartijen in uw wijk.

Naam
Keez Erger je niet
Krijtenburg 1
Rudebroek 4
De Keslearstraot
Bospater
Weievenseweg 2
PepTeam
Meester vd Venstraat 2
Party Chicks
Nunen 9
De Akkertjes
Keslaerstraat - Zuid
Soffelt 2
Klets en Klats
De Stroat
De Boschnutjes
Kampstraat
Zijtaart biedt meer
Maan
De Pasopperkes
M&M vd Doornhoek
Brosch
Krijtenburg 2
Weievenseweg 1
Rudebroek 2
BeautyKeez
Hartenvrouwen
Zondveld
HLV
Boskamp
Burgtske
Soffelt (1)
Grootveld 1
Kletskeezen
SlimKeezen
Jeroen & Mia
Keezpret
Vanderaatjes
Buurvrouw en ex
Buurvrouw
Leinrecht
Krijtenburg 4
Vier terug
Meester vd Venstraat 1
Jeugd van tegenwoordig
van Nunen 71
Keez & Co 2
De Clercxjes
Keez-Moatjes
Krijtenburg 3
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Spellen
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
9
9
12
12
12
12
12
12
12
12
12
9
12
12
12
12
12
12
12

Winst
9
9
9
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4

Verlies
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
3
3
6
6
6
6
6
6
7
7
7
4
7
7
7
7
7
7
8

Pionnensaldo
235-213
225-205
223-213
230-202
230-213
223-211
218-207
224-215
224-216
233-203
217-187
227-202
230-213
227-211
220-206
226-213
228-216
220-220
207-214
229-211
173-156
176-163
226-224
220-219
223-225
219-232
208-231
185-229
212-204
219-220
219-221
166-168
222-228
221-232
205-217
206-220
214-229
201-219
221-218

9
12
12
12
12
9
12
12
12
12

4
4
4
4
3
3
3
3
3
2

5
8
8
8
9
6
9
9
9
10

158-158
215-227
199-223
196-221
224-227
151-168
213-234
201-224
198-231
200-230

• Zwerfafval trekt eveneens ratten aan. Treft u ergens veel

zwerfafval aan, meld dit dan bij de gemeente.

• Houdt u kippen, konijnen of cavia’s: zorg dat het voer ’s

nachts op is. Voer pas in de ochtend opnieuw.

• Maak er melding van wanneer u ratten signaleert.

Hiervoor kunt u zich wenden tot meldpunt
ongediertebestrijding Veghel: 0900 2800200
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van de muziekschool, orkesten van muziekverenigingen,
bands van Pop & Co en verschillende ensembles. Klassiek,
pop, rock of jazz, het komt allemaal aan bod. In de Malerij
wordt er gewerkt aan kunstwerken, in de entree kunnen
Interpunctie
bezoekers samen met een kunstenaar een beeldend
Grensoverschrijdende nieuwe buren
kunstwerk maken en in de smederij stoken ze het vuur hoog
Nieuwe buren. Je kent ze nauwelijks, je hebt elkaar
op. Ook de Fabriekswinkel, vol kunstzinnige en
weliswaar de hand geschud, maar eerlijk gezegd heb je de
designcadeaus, is natuurlijk open.
naam niet echt verstaan. Meestal komt dat op den duur wel Levende schilderijen
goed. Bij iedereen gaat zo’n kennismaking weer anders;
Dit jaar geen nieuwe ‘Sterren op het doek’ waarbij bekende
soms wordt je uitgenodigd door de nieuwe buren om wat
persoonlijkheden werden geportretteerd, zoals vorig jaar
nader kennis te maken. Maar bij deze mensen gebeurt dat
burgemeester Kees van Rooij , maar een nieuw item in de
niet. Dat is geen probleem, tenzij ze de week daarna op de
vorm van levende schilderijen. Hierbij worden vijf
stoep staan om iets van je te lenen. Als het om een kopje
iconische schilderen uit de kunstgeschiedenis verbeeld door
suiker gaat…. oké, maar iets van waarde…. Maar als ze
levende personen. Een kunsthistoricus zal erbij aanwezig
zichzelf uitnodigen om bij jou een kopje koffie te komen
zijn om het publiek toelichting te geven op de levende
drinken zonder aankondiging…. tja. Natuurlijk kun je
kunstwerken. De toegang tot bovenstaande activiteiten is
aangeven dat het nu niet uitkomt. Iemand die onverwacht
gratis.
binnenvalt, kan erop rekenen dat dit gebeurt. Toch zie je
Nationaal Theater Weekend
vaak dat deze mensen ervan uitgaan dat het “vast wel wordt Op vrijdag 25 januari om 20.15 uur start ook het Nationaal
gewaardeerd”. Wat ik vaak hoor en zie, is dat nietTheaterweekend waaraan Theater De Blauwe Kei meedoet.
assertieve mensen maar niks zeggen en hopen dat het niet
In dit weekend kan men vier verschillende voorstellingen
vaker gebeurt. Maar bij mensen die gewend zijn andermans bezoeken, waarvan de entree slechts tien euro bedraagt.
grenzen te overschrijden, zie je vaak dat dit niet bij één
Tijdens de Nacht van de Noordkade is dat de voorstelling
keertje blijft. Dan wordt het steeds moeilijker om die grens ‘De Gouden Jaren’ met het orkest van Cor Bakker e.a. Het
aan te geven. Soms gaat men zichzelf wijsmaken dat men
is een theatershow met pakkende beelden en muziek uit
het niet zo erg vindt en het is ook niet altijd erg, maar op
vervlogen jaren. Het orkest en presentator Jacques Klöters
den duur ontstaat er wrevel of ronduit ergernis. Als je dán
halen aan de hand van historische beelden, met
iets gaat zeggen, komt het er meestal niet bepaald
vermakelijke verhalen en de mooiste liedjes uit de jaren ’45
vriendelijk uit. Maak je dat ook wel eens mee?
tot ’70, herinneringen op. Vooraf en na afloop kan men
In februari heb ik informatiebijeenkomsten georganiseerd
genieten van het overige programma van ‘De Nacht van de
i.v.m. de cursus assertiviteit die in april van start gaat.
Noordkade’.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Soul Vamp maakt swingende tijdreis

Op zondag 13 januari van 15.00 – 17.00 uur, is er weer
een live optreden in cultuurcafé De Afzakkerij op de
Veghelse Noordkade. Het podium is dan voor de
formatie Soul Vamp. Deze zeskoppige groovende funken soulband blaast van kroeg tot festivaltent het dak
eraf! Als een stampende soul train dendert dit
gezelschap in een swingende tijdreis door een landschap
met opzwepende funk, soul en disco classics uit de 60’s
en 70’s. Er mag weer gedanst worden. De toegang tot
dit optreden is gratis, een vrijwillige bijdrage is altijd
welkom.
Fasten your seatbelts: here comes Soul Vamp!
Zangeres Esmay “Ik ben opgegroeid met soul en
Vrijdag 25 januari 2019 vindt op CHV Noordkade van
funk. Als klein kind luisterde ik al naar Aretha
19.00-02.30 uur de vierde editie van de Nacht van de
Franklin, James Brown en Otis Redding. Ik heb in
Noordkade plaats. Een festival vol muziek, dans,
veel bandjes gezongen met verschillende genres:
musical, eten en drinken en beeldende kunst, verspreid jazz, soul, pop/rock , reggae en blues. Maar bij
over tal van locaties in de voormalige
deze band voelt het als thuiskomen. Terug naar de
veevoederfabrieken van de CHV aan de Verlengde
basis: Back to Soul.” Daarbij wordt geprobeerd om
Noordkade in Veghel, gemeente Meierijstad.
de pure en ongepolijste Stax- en Motown-sound uit
die tijd zo goed mogelijk te benaderen. Ze spelen
Bezoekers kunnen in de hele cultuurfabriek genieten van
voornamelijk uptempo en hip shakin’ repertoire,
optredens muziek, dans, musical, exposities en
met tussendoor een enkele ballad. Soul Vamp
demonstraties zoals de kinderateliers, zeefdrukken, fashion, bestaat sinds 2015 en is afkomstig uit Nijmegen en
edelsmeden en keramiek. Ze worden op onverwachte
Eindhoven. Get ready, ‘cause here they come!
plekken verrast door kleine dansoptredens. Er vindt een
doorlopend programma plaats met optredens van leerlingen Youtube: https://youtu.be/awxkyBZe7sA

Nacht van de Noordkade 2019
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