Sla je slag komende zondag tijdens de Dienstenveiling
Zondag 17 november a.s. is het dan eindelijk zover: de Dienstenveiling in ons
Dorpshuis. Om 12.30 uur gaat de zaal open en om 13.00 uur opent tonprater Berry
Knapen de veiling. Eens in de vijf jaar organiseren Carnavalsvereniging De Reigers
en Muziekvereniging Sint Cecilia de dienstveiling.
Nadat vorige week het boekje is verspreid, gonst het in het dorp van de biedingen
op de diensten van deze veiling. Met de extra diensten die afgelopen week zijn
binnengekomen en niet in het boekje zijn vermeld, komt het aantal diensten op ruim
300 stuks. Het boekje is ook digitaal in te zien via de facebookpagina’s van CV De
Reigers en Muziekvereniging Sint Cecilia.
Extra diensten
De extra diensten die nog zijn binnen gekomen, maar niet in het boekje staan,
worden natuurlijk wel geveild. Dit gebeurt vanaf nummer 20 uit het boekje.
Wanneer u ook op deze diensten wilt bieden, moet u dus op tijd aanwezig zijn!
Maar niet alleen daarom is tijdige aanwezigheid gewenst, ook voor de ludieke
opening door Berry Knapen.
Vervolg op pagina 2

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 17 november 10.30 uur H.Mis Pater Holterman (Gem.Koor)
Wij gedenken: Jaargetijde Leo van den Crommenacker:
Piet en Antje van der Linden- Raaijmakers:
Riek van der Heijden- Raaijmakers (nms. de Buurt)
Mientje Versantvoort- van den Heuvel
Mededelingen: Zaterdag 9 november is Mientje Versantvoort- van den Heuvel, in de
leeftijd van 91 jaar, overleden. De plechtige Uitvaart vindt a.s. vrijdag 15 november om
10.30 u. plaats, waarna zij hier op onze Parochiebegraafplaats zal worden begraven.
Maandag 11 november is Wim van Zutphen in de leeftijd van 83 jaar overleden. De
Avondwake is zondag 17 november om 19.00 uur en de plechtige Uitvaart is maandag 18
november om 10.30 uur, waarna hij hier op onze Parochiebegraafplaats zal worden
begraven
Dinsdag 12 november is Piet van den Tillaart in de leeftijd van 73 jaar overleden.
De plechtige Uitvaart is zaterdag 16 november om 10.30 uur,
waarna de Crematieplechtigheid te Uden plaats vindt.

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
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Tonprater Berry Knapen
Om het jubileum van 25 jaar dienstenveiling te vieren
hebben we Berry Knapen gevraagd om op een ludieke
manier de dienstenveiling te openen. Berry is meervoudig
Brabants Kampioen tonpraten.
De organisatie streeft
natuurlijk naar een goede
opbrengst voor de
carnavalsvereniging en de
muziekvereniging van
Zijtaart. Daarvoor hebben we
u allen als kopers nodig. U
sponsort hiermee niet alleen
de organiserende
verenigingen, maar krijgt er
ook een mooie dienst voor
terug!
We zien u graag in het Dorpshuis op zondag 17
november 2019. En wees op tijd om uw slag te kunnen
slaan!
Dienstenveilingcommissie 2019
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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.

“SAMEN aan TAFEL”
woensdag 20 november
Afgelopen maand hebben weer velen genoten van een
heerlijke maaltijd en een gezellig samenzijn bij SAMEN
aan TAFEL. Dat kan ook weer op de 3de woensdag van
deze maand: 20 november Vanaf 17.30 uur staat ervoor
slechts € 9,50 in de Ontmoetingszaal van ons dorpshuis
weer een verrassende maaltijd voor uw klaar.
Een gezellig samenzijn door samen te eten
en tegelijk van alles te bespreken met
buren en/of dorpsgenoten. Je kunt ook
iemand vragen, die zelf niet meer zo
mobiel is of niet graag alleen gaat, mee te
gaan eten op 20 november. Het kan voor
zulke mensen een mooi opstapje zijn om
vaker aan activiteiten deel te gaan nemen
en op die wijze elkaar te ontmoeten. Hebt u geen vervoer
om zelfstandig te komen, meld het ons en wij regelen het.
We heten u graag welkom!

Voor de “SAMEN aan TAFEL” van woensdag 20
november kunt u zich telefonisch aanmelden tot
uiterlijk vrijdag 15 november om 12.00 uur bij Rieky
v.d. Heijden, tel. (0413) 36 22 54 of tel. (06) 102 557
82 of bij Annie Pennings, tel. (06) 423 504 89.

Bericht van de redactie
Op woensdag 18 december verschijnt de kerstkrant. In deze
krant staan zoals andere jaren logo’s met kerstwensen van
verenigingen, ondernemers, stichtingen en ZZP-ers. Deze
week zijn de brieven met de nota bezorgd bij de deelnemers
van vorig jaar.
Wilt U ook vermeld worden met een logo en U heeft geen
brief gehad, meld dit dan met spoed voor 1 december bij
Bert Raaijmakers, Reibroekstraat 5, Tel.: 0413-366613. De
kosten zijn € 20,- waarvan U dan een rekening ontvangt
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KBO Something’s Gotta Give!
De komende filmmiddag hebben we
gekozen voor een romantische komedie.
Op maandag 18 november hebben we
gekozen voor Something's Gotta Give,
een zeer leuke en vermakelijke film voor
een ontspannen middagje.
Harry Sanborn (Jack Nicholson) is een
onverbeterlijke rokkenjager met een libido dat de feiten een
paar decennia achternaholt. Tijdens een romantisch
weekendje met Marin, zijn nieuwe vlam, krijgt Harry plots
hevige pijn in de hartstreek. En
dat gebeurt uitgerekend in het
strandhuis van de moeder van
Marin, in het sjieke Hampton.
Gevolg: Harry belandt in de
bekwame, maar onwillige
handen van de vrouw des huizes
Erica Barry, een succesrijke,
gescheiden toneelschrijfster uit
New York. Gaandeweg
veroorzaakt de mysterieuze
'oudere' vrouw bij Harry
bijkomende hartstoornissen...
van romantische aard. Maar een
ouwe vos houdt zijn streken en wanneer Harry aan het
twijfelen slaat, neemt zijn dokter, een charmante dertiger,
het initiatief en begint Erica het hof te maken. En Harry, die
het leven altijd vlotjes naar z'n pijpen liet dansen, ziet
zichzelf plots uitgerangeerd. Een romantische komedie met
hart én humor!
Deze filmmiddag wordt speciaal georganiseerd voor de
leden van de KBO.
Wanneer: maandag 18 november 2019
Waar: Ontmoetingszaal Dorpshuis
Aanvang: 13.30 uur, met een kleine
pauze om een consumptie te kunnen
kopen
Kosten: gratis

Voor al uw friet en snacks!
WEEKENDSNACK

Gehaktbal speciaal
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

Zijtaartse bieb
De bibliotheek in Dorpshuis in Zijtaart is het hele jaar
door geopend op de dinsdagmiddag, dinsdagavond en
donderdagavond.
Annie, Sjaan, Thea, Mieke en Annelies
Vrijwilligers van de bibliotheek in Zijtaart
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Uitslag wedstrijden pentatlon-competitie KBO
Zijtaart d.d. 05-11-2019

KBO
AGENDA

Partij :
Henk vd Ven - Jan vd Oever
Frans van Leuken - Jan de Wit
Toon Opsteen - Toon vd Oever
Mies Gibbels - Andre Schepers
Cor van Zutphen - Theo van Eert

Maandag 18 november 13.30 uur: Filmmiddag
Dinsdag 19 november 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 19 november 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 19 november 13.00 uur: Comp.biljarten
Dinsdag 19 november 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 20 november 13.00 uur: Vrij biljarten
Woensdag 20 november 13.30 uur: Kienen
Donderdag 21 november 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 21 november 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 21 november 13.00 uur: Comp. Biljarten
Donderdag 21 november 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 22 november 13.30 uur Bridgen
Uitslagen van 7 november 2019:
Rikken:
Anny v.Kessel
Chris v.Helvoirt
Poedelprijs: Pieta v.Riel
Jokeren:
Mien Raaijmakers
Harry v.Zutphen
Poedelprijs
Ciska Coppens
Loterij:
Jo v.Boxmeer
Uitslagen van 4 november 2019:
Jokeren:
Jo v.Boxmeer
Mien Raaijmakers
Poedelprijs: Harrie v.Zutphen
Rikken:
Toon v.Bakel
Jan v.Zutphen
Poedelprijs: Marjo Vissers
Loterij:
Rieky v.Zutphen

Tonn Verbruggen 25 29 Martien van Eert
19 30 Toon Cissen
58 18 Toon Nelissen
34 23 Ton de Rooij
16 17 Jan vd Oever
18 25 Frans vd Broek
20 15 Toon Opsteen
27 19 Wim vd Sanden
39 46 Willy vd Berkmortel 25 41 Jan de Wit
25 15 Andre Schepers
38 33 Theo van Eert
36 44 Hans van Erp
63 68 Toon vd Oever
30 32 Theo vd Laar
18 24 -

71 pnt.
68 pnt.
- 23 pnt.
126 pnt
119 pnt.
26 pnt.
153 pnt.
91 pnt.

Uitslag regionale senioren biljartcompetitie
Nuenen - Zijtaart d.d. 04-11-2019
Hans van Erp
Toon Cissen
Frans van Leuken
Wim vd Sanden
Toon Nelissen
Ad vd Ven
Tonnie van Uden
Toon Opsteen

Chris v Helvoirt
Harrie vd Hurk
Rien van Tiel
Cor Vissers
Willy Henst
Cor Coppens
Henk vd Ven
Cor van Zutphen
Ad vd Ven
Ton de Rooij
Martien Verbruggen
Tonnie van Uden
Mies Gibbels
Wim Kremers
Frans van Leuken
Bert vd Heijden

Bridgen:

89 pnt.
62 pnt.
- 14 pnt.

Biljartclub KBO Zijtaart
36 34 35 36 33 35 30 31 29 19 28 28 21 26 18 26 -

Uitslag
2-4
1-6
2-6
4-3
2-6

Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO
Zijtaart week 45

Kaarten

Theo Berkhout
Frans Boudewijns
Peter van Leest
Hans van Erp
Piet vd Steen
Harrie Migchels
Piet van Deursen
Maarten Saarloos
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66
52
44
36
35
33
32
28

41
51
47
49
34
35
23
26

Uitslagen van 5 november 2019:
A-lijn:
1.Ben v.d.Steen & Mien Verhoeven
69,58 %
2.Ria Veldhuis & Mien Vissers
55,42 %
3.Bert & Diny Kanters
55,00 %
4.Gerard Bekkers & Hannie Habraken 51,50 %
5.Hein & Jo de Wit
51,00 %
6.Maria & Fien Rooijakkers
50,83 %
7.Cees & Riet v.Hout
50,50 %
B-lijn:
1.Jan Rijkers & Toos v.Berlo
67,50 %
2.Lilian & Rob Harbers
59,58 %
3.Harrie & Rina v.Berlo
58,00 %
4.Bert v.Lankveld & Mien Vermeulen 57,92 %
5.Adriaan vdTillart & Mariet vdWijgert 51,87 %
6.Ad Koevoets & Tonny Rijkers
50,00 %

18
20
30
12
24
21
18
60
32
16
64
32
33
27
41
24

14
30
23
8
15
24
19
59
42
20
47
22
26
19
56
20
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Uitslagen van 8 november 2019:
A-lijn:
1.Ad & Riet Koevoets
2.Bert & Diny Kanters
3.Toon & Marietje v.Schaijk
Helma v.d.Heuvel & Mia Poels
5.Anny v.d.Hurk & Lida v.Houtum
6.Harrie Lucius & Cor Mollen
7.Chris Verhoeven & Ben v.d.steen
8.Mari & Nelly v.d.Vleuten
B-lijn:
1.Bert & Anneke v.Helvoort
2.Mien Verhoeven & Mien Vissers
3.Nelly Philipsen & Rina v.Berlo
4.Albert & Petra v.d.Hurk

13 nov. 2019 – 30 nov. 2019

VO W JO7-3 G
VOW JO7-2 G
10:30u
VOW JO7-3 G
VO W JO7-2 G
10:30u
Het actuele programma is altijd te vinden op de VOW
website, https://www.vow.nl/wedstrijdprogramma-jeugd/

59,57 %
58,83 %
57,50 %
57,50 %
53,33 %
52,08 %
50,75 %
50,00 %

V.O.W. Senioren 16 nov 219
15:30u
VOW VETERANEN
V.O.W. Senioren 17 nov 219
12:00u
VOW 2
12:00u
Boskant 3
11:00u
VOW 4
13:00u
Gassel VR1
10:30u
VOW VR2

65,00 %
60,83 %
54,17 %
51,67 %

Prinses Irene
Boekel Sport 3
VOW 3
Nijnsel/TVE Reclame 4
VOW VR1
Bruheze VR1

SPORTUITSLAGEN

SPORTAGENDA
VOW Jeugd 16 nov 219
SJO/SSA VESTA'19 JO19-1 VOW JO19-1
VOW JO17-1
Erp JO17-2
Irene JO15-1
VOW JO15-1
Schijndel/DE WIT JO13-2G
VOW JO13-1
VOW JO11-1G
Mariahout JO11-1G
VOW JO10-1
inhaal/ beker/ vriend
VOW JO9-1M
Irene JO9-1
VOW JO8-1
vrij
VOW MO19-1
SJO/VITA MO19-1
VOW MO15-1
Sportclub Irene MO15-1
VOW MO13-1 Rhode/Van Stiphout Bouw MO13-1
JVC Cuijk MO11-1 VOW MO11-1
VOW J07-1M
Blauw Geel JO7-4
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15:00u
14:30u
13:00u
10:00u
9:30u

V.O.W. Senioren 9 nov 219
Boekel
VOW VETERANEN
VOW VR30+1 Avanti'31 VR30+1

VOW Senioren 10 nov 219
VOW 1
Vorstenbossche Boys 1
ASV'33 4
VOW 2
VOW 3
Mariahout 4
Rhode/Van Stiphout Bouw 9 VOW 4
10:45u VOW 5
Heeswijk 8
VOW VR1
Nijnsel/TVE Reclame VR1
14:30u Odiliapeel/Braks Gro VR1
VOW VR2
13:00u
11:30u
10:00u
10:30u

5-1
4-3
1-0
3-1
3-1
1-2
1-4
3-1
2–2

Trots op onze teams
Afgelopen weekend mochten al onze majoretten-teams
optreden tijdens de Brabantse Kampioenschappen en wat
hebben ze het goed gedaan! De hoogste punten voor de
shows van het A, B en C team tot nu toe. Helaas net geen
podiumplek, maar wel hele mooie resultaten waar we trots
op zijn! Het D-team behaalde een 2e prijs en mag daardoor
Brabant vertegenwoordigen tijdens de Nederlandse
Kampioenschappen in Almere. Proficiat meiden!
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11-11 bal.
Quinten Peters pupil van de week
Zondag 10 november was Quinten Peters de pupil van de
week. Hij vond het heel leuk.

Naam:
Quinten Peters
Leeftijd:
6 jaar
Ik voetbal bij VOW in de: JO7-2
Mijn positie op het veld: spits
Dit vind ik leuk aan voetbal: Ik vind het super leuk om
tegen de bal te schoppen en te rennen. Samen wedstrijdjes
en wie scoort is keep spelen vind ik heel leuk.
De beste voetbalclub: Barcelona
Mijn favoriete voetbalspeler: Messi
Mijn hobby’s zijn:
Voetballen ;)
Het lekkerste eten vind ik:
Frietjes en pizza
Favoriete muziek:
Reünie
Dit wil ik later worden:
Profvoetballer
Mijn ervaring als pupil van de week:
Het was super leuk! Ik mocht zeggen kop of munt en ik
koos kop. Het was ook kop. Ze zeiden ook nog dat ik prof
kan worden.

A.s. vrijdag is het zover en wordt
de nieuwe heerser samen met zijn
adjudant en eventuele partners
tevoorschijn getoverd tijdens ons
11-11 bal. De voorbereidingen zijn
achter de rug en ze staan te
popelen om zich voor te stellen aan
heel Zijtaart. Gaat er dit jaar een
traditie verbroken worden?
Uiteraard gaan Er gaan al vele
namen en geruchten rond dus daarom kunt u ook dit jaar
weer de prins en adjudant raden bij binnenkomst. Voor 1
euro kunt u 1 x raden en voor 3 euro kunt u het 4 x
proberen. Spit de aanwijzingen en filmpjes nog eens goed
door en probeer hieruit je voordeel te halen. De zaal gaat
om 19.00 uur open waarna het programma om 20.00 uur zal
beginnen. Deze avond zal er eerst afscheid worden
genomen van Prins Ton d’n twidde, Adjudant Gerard en de
dames Claudy en Anne. Om vervolgens de nieuwe prins te
gaan onthullen waarna het feest los zal barsten met
medewerking van Dj’s Robbie en Williams
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André Schepers
biljartkampioen van Zijtaart
Afgelopen vrijdag is André Schepers de nieuwe
biljartkampioen van Zijtaart geworden. In de finale wist hij
te winnen van Niels v Dommelen.
De eerste beurten wist Niels (38 car) nog goed te volgen,
maar na de 6e beurt ging bij André (50 car) de turbo erop en
liep hij met degelijk spel uit. De nog onervaren Niels kon
André niet volgen. Na 22 beurten ging de overwinning dan
ook met 50-26 verdiend naar André.
Eerder op de avond werden de klasse-finales gespeeld.
In de D-klasse had Ellen v Vroenhoven (29 car) weinig
moeite met Jan vd Berg (25 car). Na 27 beurten had Ellen
haar 29 caramboles gemaakt en bleef Jan steken op 14
caramboles.
De finale in de C-klasse ging tussen Peter v Asseldonk (35
car) en Niels v Dommelen (38 car). Niels liep in het begin
van de partij uit, maar Peter wist toch nog terug te komen.
In de 2e helft van de partij werd het maken van caramboles
bij Peter moeilijker. Niels profiteerde hiervan en na 33
beurten was Niel met 38-25 de winnaar in deze klasse.
Arno v Dommelen en André Schepers (beide 50) waren de
finalisten in de B-klasse. Tot halverwege de partij ging het
gelijk op, maar in de 2e helft kon Arno zijn puntjes
makkelijker maken dan André en wist hiermee na 30
beurten deze finale met 50-41 in zijn voordeel te beslissen.
De finale in de A-klasse ging tussen Frans v Leuken (62
car) en Hans v Erp (85 car). Frans begon sterk aan de
finale. Hans kon wel volgen in caramboles maar hij moest
er wel 23 meer maken. In de 22e beurt leek Hans met een
serie van 18 caramboles die voorsprong te gaan halen.
Frans bleef echter goed bij de les en wist de winst in de 30e
beurt met 62-78 naar zich toe te trekken.
Tijdens dit toernooi hebben 6 spelers voor het eerst
meegedaan aan de Zijtaartse kampioenschappen. De
organisatie vindt dit een grote aanwinst, vooral voor de Dklasse. Zij hopen dat in de toekomst meer van deze spelers
mee gaan doen, maar ook zij die in het verleden al eens
hebben meegedaan de weg naar dit kampioenschap weer
weten te vinden.
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Uitslagen:
A-klasse
1 Frans v Leuken
2 Hans v Erp
3 Harrie vd Rijt
Leon Cissen

B-klasse
1 Arno v Dommelen
2 André Schepers
3 Jeroen Bosch
Marcel Adriaans

C-klasse
1 Niels v Dommelen
2 Peter v Asseldonk
3 Cor Coppens
Martijn vd Rijt

D-klasse
1 Ellen v Vroenhoven
2 Jan vd Berg
3 Emiel vd Rijt
Mari Jonkers

Dilemma's bij dementie
Als mantelzorger van iemand met dementie kan je in de
loop van het ziekteproces tegen moeilijke situaties aanlopen
waarop geen pasklaar antwoord is.
Op dinsdag 19 november om 19.30 uur komt dit onderwerp
ter sprake in het maandelijkse Alzheimercafé in het
PieterBrueghelhuis, Middegaal 25 in Veghel.
In filmpjes vertellen mantelzorgers over dilemma’s waar zij
voor kwamen te staan en hoe zij een keuze maakten. Moet
ik mijn vrouw dwingen om te douchen als ze dat niet wil?
Is het nog verantwoord, dat onze vader autorijdt of moeten
we zijn sleutels afpakken? Soms kun je deze vragen vooruit
schuiven, maar er komt een moment dat een besluit moet
worden genomen. Het kan als een grote
verantwoordelijkheid voelen om een besluit te moeten
nemen over het leven van een ander. Na afloop kunnen de
bezoekers in gesprek gaan met elkaar en de aanwezige
deskundigen. Het Alzheimercafé is vrij toegankelijk voor
iedereen die iets met dementie heeft.
In verband met de feestdagen is het Alzheimercafé in
december gesloten.
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Kledingverkoop

De Sint is in het land…. Hoe moet dat met de
“stief”-kleinkinderen…. (over samengestelde
Heeft u altijd al gedacht wanneer de ‘herremenie’ voorbij
kwam op straat: ‘Zo’n pak zou ik ook wel eens aan willen!’ gezinnen)
Dan is dit uw kans. Muziekvereniging St. Cecilia heeft haar
straatuniform in de verkoop. Sinds een jaar worden deze
niet meer gedragen voor serenades en andere officiële
momenten. Daarom is besloten om de blauwe
straatuniformen in de verkoop te doen. Dit is uw kans om
zo’n traditioneel pak te bemachtigen voor carnaval, toneel
of themafeest! De pakken zijn van een goede kwaliteit en
zien er nog goed uit. Onze muziekvereniging probeert op
deze wijze de pot te spekken, zodat we kunnen investeren
in benodigdheden van deze tijd!
Via onze website krijgt u meer zicht op de uniformen:
www.sintceciliazijtaart.nl
De prijzen zijn:
– Blauwe uniform jas
€ 25,00
– Broek (met blauwe streep) € 10,00
– Pet
€ 7,50
Kledingmaten:
Diverse kindermaten 196 tot maat 36
Kleine en grote dames- en herenmaten
Bij belangstelling voor een van de uniformen kunt u een
mail sturen naar het secretariaat van onze vereniging
info@sintceciliazijtaart.nl. Heeft u nog vragen, dan kunt u
bellen op tel. (06) 209 785 07.
Het bestuur
Muziekvereniging St. Cecilia Zijtaart

Grootouders moeten ook leren omgaan met hun “stief”kleinkinderen. Vroeger had je gewoon kleinkinderen, maar
tegenwoordig zijn er zoveel mensen gescheiden met een
nieuwe relatie (al dan niet met kinderen...) waardoor je
overal rekening mee moet houden.
Nieuwe relaties Stel, je zoon of dochter had nog zelf geen
kinderen, maar krijgt d.m.v. een nieuwe partner toch
kinderen. Vaak is het dan leuk dat je toch een beetje opa en
oma mag zijn. Maar het is ook mogelijk dat je al
kleinkinderen hebt van deze zoon of dochter en er nog eens
een verdubbeling van het gezin optreedt. Hoe doe je dat?
Investeren Er zijn grootouders die niet investeren in de
stiefkleinkinderen. Als het gaat om kinderen van 20 is dat
niet zo’n ramp, zeker niet als het om Sinterklaascadeautjes
gaat. Maar eigenlijk moet je in elk relatie investeren!
Altijd! Want als je jouw kind gelukkig wenst, moet je de
nieuwe partner verwelkomen en daarmee ook diens
kinderen.
Geen recept Ook in dit soort gevallen is er geen recept om
dit voor iedereen op te lossen. Je moet per situatie bekijken
hoe je ermee omgaat. Misschien zijn de stiefkinderen van je
dochter heel anders dan de stiefkinderen van je zoon. De
situaties kunnen enorm verschillen. Kun je misschien goed
opschieten met de vriend van je dochter en totaal niet met
de partner van je zoon.
Conflicten voorkomen Misschien is er iets rondom de
kinderen wat totaal verschilt: grote leeftijdsverschillen, of
een heel ander soort contact wat je met de kinderen hebt, of
beiden. Hoe doe je het goed (zo goed mogelijk)? Want voor
je het weet is er om zo’n kleinigheid een conflict
geboren…..
Je dochter die altijd al gevoelig was voor achterstelling, of
je zoon die altijd al een kort lontje heeft waardoor de
contacten ineens stroef gaan verlopen….. Je moet er niet
aan denken.
Praten In elk geval is erover praten belangrijk, niet
invullen maar praten. Kom je er niet uit, dan kan ik in één
gesprek vaak voldoende advies geven om de Sinterklaas
naar wens te laten verlopen. Maar ook om beter om te gaan
met verjaardagen, aankomende nieuwe relaties van een van
de kinderen, etc.

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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Geen kind is zo aanwezig als
het kind dat wordt gemist.
Voor wie brandt u een kaarsje
tijdens Wereldlichtjesdag?
Claassen Uitvaartzorg organiseert dit jaar op
zondag 8 december voor de negende keer
Wereldlichtjesdag, een dag ter
nagedachtenis aan alle overleden kinderen.
Tijdens de herdenkingsbijeenkomst die ook
dit jaar in de kapel van de Zusters
Franciscanessen georganiseerd wordt, is er
gelegenheid om een kaarsje te branden en te
luisteren naar livemuziek, troostende
woorden en gedichten. Omdat het branden
van kaarsen over de gehele wereld om 19.00
uur lokale tijd plaatsvindt, is de wereld
letterlijk een etmaal wat lichter. Deze golf
van licht is een troost voor mensen die een
kind verloren hebben.
Ieder jaar, op de tweede zondag van december, herdenkt de
wereld alle kinderen die vroegtijdig, om wat voor reden dan
ook, van ons heen zijn gegaan. Het initiatief voor World
Wide Candle Lightning ontstond eind jaren negentig in
Amerika. Ook in Nederland wordt Wereldlichtjesdag, zoals
het initiatief inmiddels heet, steeds bekender.
Claassen Uitvaartzorg is al enkele jaren actief betrokken bij
het initiatief Wereldlichtjesdag.
Op Wereldlichtjesdag kan iedereen om 19.00 uur een
kaarsje aansteken, ter ere van alle kinderen die gestorven
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. Claassen Uitvaartzorg zal

samen met ritueelbegeleider Martien Korsten invulling
geven aan deze bijzondere avond. Iedereen die zich
betrokken voelt bij Wereldlichtjesdag is van harte
welkom. Claassen Uitvaartzorg stelt het op prijs als
belangstellenden zich vooraf aanmelden. Dit kan
telefonisch (085) 744 10 24 of per mail
(wld@claassen.eu), met vermelding van de naam van de
persoon die men wil herdenken en met hoeveel personen
men aanwezig is. Belangstellenden zijn welkom vanaf
18.00 uur. De herdenking begint om 18.30 uur, zodat om
19.00 uur alle kaarsjes kunnen branden.
Er is ruimte voor eigen
inbreng zoals een gedicht of
lied. Dit wel graag vooraf
aangeven zodat dit in het
programma opgenomen kan
worden.

2e Voorronde Openveldfeest
bandwedstrijd.
BreakOut, het Erpse zondagmiddag
muziekpodium, organiseert dit najaar de 13e
Openveldfeest bandwedstrijd. In drie
voorrondes strijden 12 bands om twee plaatsen
voor dit Erpse familiedorpsfeest.
De 2e voorronde is zondag 17 november met
Catalyst, Death Star Discotheque, Mr.TEAB en
Sticks ‘n Picks. In een sfeervolle zaal met een
‘vette’ geluidsinstallatie, grootbeeld
videoscherm en een wervelende lichtshow
kunnen de muzikanten podiumervaring opdoen
en zich aan het grote publiek voorstellen. Even
weg uit die oefenruimtes en proeven aan het
echte werk.
Aanvang 14.00 uur in het Jeugd & Jongeren
Centrum JJC aan de Ottenstraat en de entree is
gratis. Beginnende bands kunnen zich
aanmelden op breakout@jjc-erp.nl. Meer
informatie op www.jjc-erp.nl.
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Doe je ook gezellig mee?

À>ÌÃ«ÀiyiÃÃi>ÀiÌÌi
Op donderdag 14, 21 en 28 november kun je meedoen
>>}À>ÌÃ«ÀiyiÃÃiÛ>£n°ääÕÌÌ£°ääÕ
 iÌ À«Ã ÕÃ°i¶

Ben je 5 jaar of ouder
iÜiii`i¶
Stuur dan een email naar
>ÀiÌÌiJÃÌViV>âÌ>>ÀÌ°
of stuur een berichtje naar
äÈ{Ó{nnÎ

Muziekvereniging Sint Cecilia Zijtaart
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Om successen in de bestrijding te behalen, is de hulp van
inwoners van het grootste belang. Daarom roepen wij, net
als de gemeente dat doet, iedereen op om overlast te
Meierijstad zet zich in om de openbare ruimte schoon te melden. Zo nodig te blijven melden, deze samenwerking is
houden en de schoonbeleving te verbeteren. Hierbij
van het grootste belang.
krijgt de gemeente onder andere hulp van vele
Melden kan telefonisch, maar vanaf 1-1-2020 via de gratis
vrijwilligers, de zogenaamde ZAP’ers. De afkorting
app “MijnGemeente” of natuurlijk via de gemeentelijke
ZAP’er staat voor Zwerfafvalpakker. Afgelopen
website.
vrijdagmiddag heeft de gemeente speciaal voor deze
vrijwilligers een informele samenkomst georganiseerd.
Onder het genot van koffie met gebak werden de
vrijwilligers ontvangen op de gemeentewerf in Schijndel.
Wethouder Harry van Rooijen sprak de groep toe en
bedankt hen voor hun geweldige inzet. “Het is mooi om te
zien dat tijdens de middag de vrijwilligers hun “zwerfafval”
kennis en belevingen delen met elkaar. Wij kunnen
Gesprek, ontmoeting en koffie
terugkijken op een hele geslaagde middag, waarbij we veel
tijdens de Najaarsontmoetingen
nuttige ideeën hebben mogen ontvangen van onze
geweldige ZAP’pers” aldus de wethouder.
Iedereen is welkom tijdens de Najaarsontmoetingen in
Voor de ZAP’ers stond er een excursie naar de
de Bibliotheek Veghel. Om de week vindt er op
waterzuiveringsinstallatie van Waterschap Aa en Maas in
Heeswijk-Dinther op het programma. Tijdens deze excursie donderdagochtend een bijeenkomst plaats, waarbij
steeds een ander thema centraal staat. Daarover gaat
werd al snel duidelijk dat naast de rioolzuivering er ook
dan ‘het gesprek van de dag’.
veel zwerfafval uit het water wordt gefilterd. De leerzame
excursie liet zien dat de waterzuivering een uitermate
De Najaarsontmoetingen zijn voor iedereen die het gezellig
complex en gevoelig proces is voordat het water weer
schoon terugkomt in de natuur. Na deze excursie kregen de vindt andere mensen te leren kennen en met elkaar in
gesprek te gaan. Een vrijwilliger zorgt dat er genoeg is om
ZAP’pers nog een leuke attentie in de vorm van een bidon
over te praten en dat iedereen die dat wil kan deelnemen
van gerecycled plastic, een afval kwartet en een stoffen
aan het gesprek. Mensen die liever gewoon luisteren naar
boodschappentas.
de verhalen van anderen zijn natuurlijk ook welkom.
Extra vrijwilligers zijn welkom
Gemeente Meierijstad ondersteunt haar vrijwilligers bij Thema’s die aan bod komen zijn bijvoorbeeld tuinieren,
koken en goede voornemens. Een overzicht van de
de aanpak van zwerfafval. Vrijwilligers die zich
verschillende thema’s is te vinden op de website van de
aanmelden, kunnen gebruik maken van materialen
zoals een afvalknijper, afvalzakringen, afvalzakken etc. Bibliotheek.
Tevens kunnen de vrijwilligers zwerfafval kosteloos
Deelnemers zijn welkom op 21 november, 5 december, 19
aanbieden bij een van de 3 milieustraten. Op dit
december, 2 januari, 16 januari en 30 januari. We starten
moment zijn er 95 vrijwilligers. Nieuwe vrijwilligers
om 10.30 en het duurt tot ongeveer 12.00 uur. Deelname is
zijn van harte welkom
gratis en het is niet nodig om vooraf aan te melden.
Aanmelden kan bij Lemmia Laaroussi via e-mail:
llaaroussi@meierijstad.nl of telefonisch op 0413- 381
249

Zwerfafvalpakkers Meierijstad in het
zonnetje gezet.

Extra mankracht
plaagdierenbestrijding Meierijstad
Op 27 februari jl. heeft het CDA aandacht gevraagd voor de
steeds groter wordende overlast van ratten in Meierijstad.
Met name de zwarte rat blijkt steeds moeilijker te bestrijden
en de ziekte van Weil, een ernstige ziekte die ratten kunnen
overbrengen op mens en dier, neemt schrikbarend toe.
Daarom werd het hoog tijd om actie te ondernemen en
professionele hulp in te roepen.
Uit het persbericht van het college blijkt dat onze zorgen
zijn overgekomen. De afgelopen maanden zijn er 2
buitendienstmedewerkers opgeleid tot professionele
plaagdierbeheerders. Zij gaan met de meldingen van
inwoners over de aanwezigheid van ratten in de gemeente
aan de slag. Doel is uitvoering van een deskundige
bestrijding.

Zuma brengt muzikale ode aan
Neil Young

Op zondag 17 december
om 15.00 uur is het
podium van Cultuurcafé
De Afzakkerij op de Noordkade in Veghel voor de
Belgische band Zuma. Het is een Neil Young
tribute band die met name geïnspireerd is door de
wat meer stevige rockmuziek van deze artiest.
Zuma is ook de naam van een Neil Young album
uit 1975. Kenners noemen Zuma de allerbeste Neil
Young tribute band van Europa en daar is maar
weinig aan gelogen. De toegang tot het optreden is
gratis, een vrije gift is altijd welkom.
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KBO Zijtaart presenteert op
zaterdag 16 november voor
alle inwoners van Zijtaart

Nooit te oud
De toneelgroep van Wijnu Veghel

Zij spelen voor ons

Nostalgie mag wat kosten
En wel op zaterdag 16 november
Aanvang: 14:00 zaal open om 13.30 uur
Locatie: Kapel Dorpshuis Zijtaart
Kosten incl. consumptie slechts 4 Euro
voor leden van de KBO is het gratis

