Geef voor je kerk met een warm hart – Actie-bijdrage 2019
Beste inwoner van Zijtaart,
Wat betekent de kerk voor u? Dat is best een spannende vraag. Ook als u geen
regelmatige bezoeker bent, kan de kerk een plek van betekenis voor U zijn.
Momenteel ontvangen veel inwoners van Zijtaart een brief om voor onze kerk in
Zijtaart een financiële bijdrage te geven. We hopen dat velen zich met onze
gemeenschap verbonden voelen en een bijdrage willen overmaken. Misschien
bezocht u in het afgelopen jaar ook een viering of had u contact met een van de
pastores. Mogelijk wilt U alleen bijdragen aan het onderhouden van ons mooie
kerkgebouw.
De kerk is een plek om te vieren, zoals met Kerst en Pasen of bij een doop,
huwelijk of een afscheidsviering. Er worden soms culturele activiteiten
georganiseerd van lezing tot concert. Voor veel mensen is de kerk ook een plek om
rust te vinden en te gedenken bij een overlijden of bij een andere ingrijpende
gebeurtenis in uw leven of in uw omgeving.
Vervolg op pagina 2

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 24 november 10.30 uur H.Mis Pater Holterman (Gem.Koor)
Wij gedenken: Riek van Boxmeer- Henst; Herman en Marie Hooijmans-van der Ham,
Annie en Jan; Thieu en Lina van den Tillaart-Willems, dochter Wilma, schoonzoon Ad en
voor een spoedige genezing van schoondochter Eileene; Jaargetijde Johan Schoenmakers;
Jan Schoenmakers en overl.familieleden; Jan en Maria van Uden-Henst; Mientje
Versantvoort- van den Heuvel;Wim van Zutphen; Piet van den Tillaart.
Overleden:
Mientje Versantvoort-van den Heuvel in de leeftijd van 91 jaar
Wim van Zutphen in de leeftijd van 83 jaar
Piet van de Tillaart in de leeftijd van 73 jaar

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance 1 1 2
Huisartsenpost:
0900-8860
Avond, nacht en het weekend
Politie
direct
0900-8844
Wijkagent Zijtaart
0900-8844
Brandweer direct
073-61.23.123
Ambulance direct
0412-63.15.15
Stadhuis Veghel en storingsnr. 14-0413
Zijtaart:
Kerkberichten
36.58.61
Zorg en Welzijn Zijtaart 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
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Vindt u de kerk ook een plek van betekenis, voor uzelf, of
voor anderen? Want dat willen we graag zijn, en blijven.
Omdat kerken geen subsidies krijgen, zijn zij financieel
afhankelijk van de bijdragen van mensen die haar
jaarlijks steunen. Daarom vragen wij in dit schrijven
om ons te steunen met een vast bedrag per jaar, of met
een eenmalige gift. Ook kleine bedragen zijn van harte
welkom en helpen mee om de steeds hoger wordende
kosten van het kerkgebouw te dragen. In het parochieblad
kunt u meer over de parochie lezen – ook over de besteding
van het geld. De kerk kan er alleen zijn voor anderen en
voor U door uw bijdrage!
We maken het u graag makkelijk om bij te dragen: digitaal
overmaken kan op rekeningnummer
NL40RABO0160890616. U kunt ons ook machtigen om
het bedrag te incasseren via de bank, geef ons een bericht,
dan sturen wij u een formulier toe voor incasso. Dankzij de
bijdrage van de inwoners kan de kerk een plek van
betekenis blijven in Zijtaart!
Wij danken iedereen heel hartelijk
voor een bijdrage.
Met vriendelijke groet,
namens het kerkbestuur
Mari van Asseldonk
P.s. Giften aan onze kerk met ANBI-status zijn
aftrekbaar. Wilt u fiscaal aantrekkelijker geven? Dat kan
via een onderhandse overeenkomst. Voor meer informatie
kunt U contact opnemen met ondergetekende. Telefoon
(06) 516 260 51 of via mailadres
marivanasseldonk@home.nl

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.
Gevonden: 1 armbandje, lijkt zilver. Terug te halen bij
Raaijmakers Drukwerk.

Rode Kruis
De werkgroep van het Rode Kruis organiseert
op maandag 25 november om 14:00 uur voor
de allerlaatste keer een ontspanningsmiddag
in het Dorpshuis Het Klooster.
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Wij willen iedereen bedanken voor hun
betrokkenheid, de condoleances, de
kaarten en belangstelling in welke vorm
dan ook, die we hebben ontvangen
na het overlijden en ons moeder,
schoonmoeder en oma
Mientje Versantvoort van den Heuvel
Het heeft ons goed gedaan
kinderen en kleinkinderen.

Kerst 2019
Gezocht: lange kerstbomen.
Jaarlijks staat met Kerstmis in onze kerk de kerststal geheel
in het groen van kerstbomen. Ook dit jaar is dat het plan!
Maar, de dennenscheerder heeft toegeslagen in het bos van
de vaste leverancier. Opeens zijn er geen mooie groene
toppen van kerstdennen meer te bekennen. Einde oefening.
Gevraagd; hebt u zelf of kent u anderen die beschikken
over 3 of 4 kerstbomen van ongeveer 5 tot 6 meter lengte of
toppen van nog hogere bomen? Wilt u die ter beschikking
stellen van onze Lambertuskerk? Het zagen en vervoeren
komt wel in orde. In het verleden kregen we al vaker een
mooi aanbod, nu is het dringend nodig! Voor contact belt u
Cor Coppens, tel. 36 33 07 of Ton Rietbergen, tel. 36 76 27.
Hartelijk dank!
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Zijtaartse Jeugdnatuurvereniging:
Avondwandeling
Vrijdagavond 22 november a.s. verzamelen we bij Het
Klooster voor onze avondwandeling. ’s Avonds is er
natuurlijk ook van alles te zien en is het extra spannend,
omdat het dan donker is. Door de duisternis zie je alle
dingen anders en zie je dingen die je normaal niet ziet,
bijvoorbeeld vleermuizen of uilen, maar ook sterretjes (als
je over een tak struikelt). We nemen geen zaklampen mee
en zoeken de donkerste zandwegen van Zijtaart op. Je zult
merken dat je toch veel ziet als je ogen eenmaal aan het
donker gewend zijn.
Als je mee wilt, zorg dan voor warme kleding en laarzen of
goede stevige schoenen. We vertrekken om 18.45 uur bij
Het Klooster. Tot dan!

Voor al uw friet en snacks!
WEEKENDSNACK

Groentekroket
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

Slagwerk St. Cecilia Zijtaart op Concours

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

Op 7 december gaat onze slagwerkgroep van
muziekvereniging St. Cecilia op concours in Etten Leur. De
12 muzikanten onder leiding van Henk Schellekens gaan
hun positie in de derde divisie prolongeren of liever nog
verbeteren. Om 9.30 uur treden zij op in De Nieuwe
Nobelaer, Anna van Berchemlaan 2, 4872 XE te Etten
Herinnering!
Leur. Om12.30 uur zal de prijsuitreiking zijn. We
verwachten ’s middags rond 15.00 uur weer in Zijtaart te
De KBO Afdeling Zijtaart organiseert een
arriveren.
speciale Thema-avond met als titel:
We vertrekken per bus om 7.00 uur bij Kleijngeld in
“Hart voor de zaak”
Zijtaart. Natuurlijk zijn supporters, vrienden, familieleden
Voor jong en oud inzage in risicofactoren,
en andere belangstellenden van harte welkom om met ons
symptomen en juist handelen.
in de bus mee te rijden. We vragen daarvoor € 10,00 p.p.,
Voor deze informatieavond zijn alle inwoners van Zijtaart
koffie en thee is te verkrijgen en op de terugweg zorgen we van harte welkom! Lid of geen lid: dit vinden we belangrijk
voor bier en frisdrank in de bus. Belangstellenden kunnen
voor iedereen en om te laten zien dat onze vereniging
zich opgeven voor 1 december bij het secretariaat van onze activiteiten organiseert die voor zowel jongeren als senioren
vereniging op info@sintceciliazijtaart.nl
van belang kunnen zijn. Je bent nooit te oud om iets te
leren.
Het bestuur en slagwerk groep
Het thema wordt verzorgd door onze oud-dorpsgenoot
Muziekvereniging St. Cecilia Zijtaart
cardioloog Jan van Asseldonk
op donderdagavond 28 november
om 19:00 uur in het Dorpshuis.
Reserveer deze datum op de
kalender
De laatste informatie volgt in het Zijtaarts Belang van
volgende week.
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KBO
AGENDA
Maandag 25 november 13.00 uur: Regio biljarten
Maandag 25 november 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 26 november 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 26 november 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 26 november 13.00 uur: Comp. Biljarten
Dinsdag 26 november 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 27 november 13.00 uur: Vrij biljarten
Woensdag 27 november 13.30 uur: Keezen
Donderdag 28 november 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 28 november 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 28 november 13.00 uur: Comp. Biljarten
Donderdag 28 november 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 29 november 13.30 uur: Bridgen

Kaarten
Uitslagen van 14 november 2019:
Rikken:
Jan v.Zutphen
Bert Vissers
Poedelprijs: Tiny v.Zutphen
Jokeren:
Tiny v.Kasteren
Mien Raaijmakers
Poedelprijs
Ciska Coppens
Loterij:
Anny v.d.Berkmortel

114 pnt.
71 pnt.
-67 pnt.
116 pnt
93 pnt.
53 pnt.

Bridgen:
Uitslagen van 12 november 2019:
A-lijn:
1.Ria Veldhuis & Mien Vissers
63,54 %
2.Toon & Mariet v.Schaijk
54,17 %
Jana v.d.Acker & Anny v.d.Hurk
54,17 %
4.Mien v.Berkel & Mien Verhoeven
53,65 %
5.Bert & Diny Kanters
51,04 %
Hein & Jo de Wit
51,04 %
7. Sjan Kanters & Riet Koevoets
50,10 %
B-lijn:
1.Bert v.Lankveld & Mien Vermeulen 59,72 %
2.Jan Rijkers & Toos v.Berlo
56,67 %
3.Adriaan vdTillart & Mariet vdWijgert 56,25 %
4.Clasien Nolle & Trudy Smulders
50,83 %
Uitslagen van 15 november 2019:
A-lijn:
1.Chris Verhoeven & Ben v.d.Steen
59,50 %
2.Harrie Lucius & Nelleke Stolk
56,00 %
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3.Helma v.d.Heuvel & Mia Poels
4.Jan Langenhuizen & Jo Verhoeven
5.Tonnie Kivits & Jan Rijkers
6.Cees & Riet v.Hout
Ad & Nellie Vervoort

55,00 %
54,58 %
53,33 %
51,25 %
51,25 %

B-lijn:
1.Mien Verhoeven & Mien Vissers
61,81 %
2.Maria Rijken & Marietje v.d.Wijgert 59,03 %
3.Piet v.Schaijk & Bert v.Helvoort
57,64 %
4.Harrie & Thea v.d.Hurk
50,00 %
Huub vdHeuvel & Pieter vKaathoven 50,00 %

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag wedstrijden pentatlon-competitie KBO
Zijtaart d.d. 12-11-2019
Partij :
Jan vd Oever - Toon Opsteen
Cor Coppens - Toon Nelissen
Frans vd Broek - Toon Cissen
Mies Gibbels - Wim Kremers
Rien van Tiel - Hans van Erp
Theo van Eert - Henk vd Ven

Uitslag
5-0
4-2
3-5
1-4
4-5
5-2

Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO
Zijtaart week 46
Frans v Leuken
41
Tonnie van Uden 32
Andre Schepers
38
Cor van Zutphen
60
Ad vd Ven
32
Tonn Verbruggen 25
Chris v Helvoirt
18
Mies Gibbels
33
Toon Nelissen
34
Willy Henst
24
Harrie vd Hurk
20
Jan vd Oever
18
Martien Verbruggen 64
Cor Coppens
21
Ton de Rooij
16
Wim Kremers
27

46
28
49
48
19
33
27
32
40
21
23
13
90
21
26
23

- Willy vd Berkmortel 25
- Toon vd Oever 30
- Jan de Wit
25
- Bert vd Heijden 24
- Cor Vissers
12
- Wim vd Sanden 39
- Henk vd Ven
18
- Rien van Tiel 30
- Toon Opsteen 27
- Toon Cissen
58
- Cor van Zutphen 60
- Theo vd Laar 18
- Cor Vissers
12
- Hans v Erp
63
- Martien v Eert 19
- Theo v Eert
36

20
28
16
15
8
24
22
59
19
51
83
12
11
53
20
19
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Hieronder staat een puzzels zoals die ook voorkomt in het tv
programma ‘De slimste mens’. Ofwel, je moet telkens drie
verbanden zoeken tussen de woorden die in de puzzel staan. Bij
ieder verband horen telkens vier woorden. Ben jij de slimste uit
Zijtaart?
Kartonnen doos

Driehoek

Rode broek

Vriend van Donald

Aan de deur

Cheops

HelloFresh

Graf

Disney

Egypte

Muis

Wekelijks

Je antwoord kun je opschrijven in het kwisboekje wat je krijgt tijdens de 24 uur van Zijtaart.
De 24 uur van Zijtaart… 11 en 12 januari 2020.
We gooien jullie weer in het diepe dit jaar.

SPORTAGENDA
V.O.W. Jeugd 23 nov 2019
VOW JO19-1 ST Estria/GVV'57/SCV'58 JO19-1 14:30u
VOW JO17-1 Blauw Geel'38/JUMBO JO17-4
14:30u
VOW JO15-1 Blauw Geel'38/JUMBO JO15-3
13:00u
UDI'19/CSU JO13-4 VOW JO13-1
10:15u
Venhorst JO11-1
VOW JO11-1G
9:00u
Avesteyn JO10-2
VOW JO10-1
10:00u
Schijndel/DE WIT JO9-3
VOW JO9-1M
9:00u
VOW JO8-1 Nijnsel/TVE Reclame JO8-1
10:45u
VOW MO19-1 Vorstenbossche Boys MO19-1
14:30u
ST Estria/GVV'57/SCV'58 MO15-1 VOW MO15-1 14:00u
Blauw Geel'38/JUMBO MO13-1 VOW MO13-1 11:30u
VOW MO11-1 Margriet MO11-1
9:30u
Rhode J07-4 VOW J07-1M
9:15u
VOW JO7-2 G Ollandia JO7-1
10:30u
Keldonk/Boerdonk J07-2
VOW JO7-3 G
10:15u
Het actuele programma is altijd te vinden op de VOW
website, https://www.vow.nl/wedstrijdprogramma-jeugd/

VOW Senioren 23 nov. 2019
15:30u
17:00u

FC de Rakt
VOW VR30+1

VOW VETERANEN
VCO VR30+1

VOW Senioren 24 nov. 2019
Boxtel 1
14:00u VOW 1
12:00u
10:00u
10:00u
12:00u
10:30u

VOW 2
DVG 3
Heeswijk 7
EVVC VR1
VOW VR2

Heeswijk 3
VOW 3
VOW 4
VOW VR1
WEC VR1

SPORTUITSLAGEN
VOW Senioren 16 nov. 2019
VOW VETERANEN
Prinses Irene
0-1
VOW Senioren 17 nov. 2019
VOW 2
Boekel Sport 3
1-4
Boskant 3
VOW 3
0-2
VOW 4
Nijnsel/TVE Reclame 4 1 - 1
Gassel VR1
VOW VR1
3-2
VOW VR2
Bruheze VR1
2–2

Gedichten maken bij het
Vriendschapsplein
Voor veel mensen is het schrijven van een
Sinterklaasgedicht ieder jaar opnieuw een worsteling. “Ik
kan niet dichten”, “ik stel het zo lang mogelijk uit” of “ik
pluk een gedicht van internet” zijn veelgehoorde
verzuchtingen. Maar hulp is in aantocht! Het
Vriendschapsplein organiseert onder leiding van een
ervaren dichteres een workshop Gedichten schrijven. Die
vindt plaats op woensdag 20 november van 13.30 tot 15.30
uur in het PieterBrueghelHuis, Middegaal 25 in Veghel. De
workshop is gratis en belangstellenden kunnen vrijblijvend
binnenlopen. Vooraf opgegeven is niet nodig.
Inspiratie
Het Vriendschapsplein is een ontmoetingsplek voor
iedereen die een stukje gezelligheid zoekt, nieuwe mensen
wil leren kennen, een praatje wil komen maken of gewoon
een kopje koffie of thee wil komen drinken. Regelmatig
organiseert het Vriendschapsplein een workshop zoals deze,
waarin een dichteres aan de deelnemers tips en voorbeelden
geeft en hen inspireert tot het schrijven van een pakkend
gedicht. En niet persé voor het schrijven van een
Sinterklaasgedicht. Ook voor mensen die graag hun
gedachten op papier wil zetten in de vorm van een gedicht,
is dit een nuttige workshop. Bij het Vriendschapsplein
heerst een gezellige, ontspannen sfeer. De kans is groot, dat
de deelnemers na afloop met een passend gedicht het
PieterBrueghelHuis verlaten. Wie meer informatie wil over
de workshop of over het Vriendschapsplein, kan contact
opnemen met Andrea Olfen, sociaal werker van ONS
welzijn in Veghel. Dat kan door te bellen naar tel. 06 - 574
437 59 of te mailen naar andrea.olfen@ons-welzijn.nl.
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Autismecafé Meierijstad viert eenjarig
bestaan
VOW ontvangt jubileumshirt van de
KNVB
De KNVB staat dit jaar stil bij de viering van 130 jaar
georganiseerd amateurvoetbal. Om dit te vieren is er een
uniek jubileumshirt ontwikkeld waarvan elke vereniging in

Nederland dit seizoen één exemplaar krijgt, zo ook VOW.
Dinsdag 12 november nam Bas van der Aa namens VOW
het jubileumshirt van de KNVB in ontvangst. Dit shirt gaat
uiteraard een mooie plek in de kantine krijgen.
Het patroon op het shirt bestaat uit een samenspel van
vormen en vlakverdelingen, die zijn ook terug te vinden op
de shirts van alle Nederlandse amateurverenigingen. In de
traditie van het alom bekende ritueel ‘shirtje ruilen’ komt
de KNVB niet alleen naar alle amateurclubs toe om het
shirt uit te reiken, maar ook om een shirt van de vereniging
te ontvangen. Deze shirts uit het Nederlandse
amateurvoetbal krijgen allen een ereplaats op de KNVB
Campus in Zeist.

Het is alweer een jaar geleden dat de wethouder van de
gemeente het Autismecafé in Meierijstad in het
PieterBrueghelHuis, Middegaal 25 in Veghel opende. Op
maandag 25 november is het Autisme café vanaf 19.30 uur
weer geopend. Er zal dan zeker aandacht besteed worden
aan de eerste verjaardag. Een jaar waarin de organisatoren
blij verrast werden door het grote aantal bezoekers, dat
iedere laatste maandag van de maand de weg weet te
vinden. Dat er 20 tot 30 bezoekers komen, is geen
uitzondering. Mensen met autisme, hun verwanten en
ouders van kinderen met autisme, ontmoeten elkaar onder
het genot van een kopje koffie, thee of een ander drankje.
Zij praten met elkaar praten en wisselen ervaringen uit.
Daarnaast is er tijd voor een spelletje kaarten, sjoelen,
schaken of dammen. De aanwezigen bepalen met elkaar
hoe ze hun avond in willen vullen.
Eigen inbreng
De twee thema-avonden over “mijn kind heeft autisme en
dan?” en over “autisme en werk”, werden nog drukker
bezocht en zeer gewaardeerd. In de opzet van het
Autismecafé is nog ruimte voor ideeën van de bezoekers.
De organisatoren zullen zeker gebruik maken van deze
ideeën. Wie wil, kan ook mee helpen om het café uit te
laten groeien tot een plek waar nog meer mensen met
autisme hun draai vinden. Het is de bedoeling van de
organisatoren dat mensen met autisme zelf mee bepalen wat
er in het café gebeurt. Het Autismecafé is er immers voor
én door mensen met autisme vanaf 18 jaar en hun naasten.
Niet alleen uit Meierijstad, maar ook bezoekers uit
omliggende gemeenten zijn van harte welkom. Voor vragen
of informatie kunnen belangstellenden mailen naar
marjon.vanherpen@ons-welzijn.nl of
h.vissers@meedenbosch.nl. Het Autismecafé is gratis
toegankelijk, consumpties zijn voor eigen rekening en van
tevoren aanmelden is niet nodig.

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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Uiteindelijk leverde de veiling een recordopbrengst op waar
de verenigingen mooie dingen voor kunnen doen. CV De
Reigers kan met deze bijdrage bijvoorbeeld de
carnavalsactiviteiten voor ouderen blijven organiseren en
Een jaar geleden begon een
ook het jeugdcarnaval zal blijvend gestimuleerd worden.
commissie, samengesteld uit CV De
Bij Muziekvereniging Sint Cecilia zijn de pauken aan
Reigers en Muziekvereniging Sint
vervanging toe en daarnaast vraagt het opleiden van de
Cecilia aan de voorbereidingen van de jeugdige muzikanten en de instrumenten altijd een forse
6e dienstenveiling. Alweer 25 jaar dit investering. De opbrengst van deze veiling is een
geweldige evenement in Zijtaart, een investering in de toekomst van beide verenigingen.
jubileum. Zou het goed lopen?
Het was wat we graag wilden: een waar volksfeest waar
Worden er genoeg kavels
iedereen genoot. Maar dat kan alleen door de vele
aangeboden? Komt er publiek om te
aanbieders van goederen en diensten, de kopers van al deze
kopen? Dat soort vragen spelen dan
kavels en alle vrijwilligers die op welke manier dan ook
allemaal en dat is spannend voor de
hun bijdrage hebben geleverd. Iedereen BEDANKT!
organisatie.
Na de PR machine van de afgelopen maanden was het
Dienstenveilingcommissie 2019
zondag 17 november eindelijk zover. Meer dan 300 kavels
werden aangeboden. Zelfs tijdens de veiling kwamen er nog
kavels bij.
Om 13.00 uur opende tonprater Berry
Knapen de veiling als frietverkoper. Na
een buut over zijn ‘vette’ friettent in
Eindhoven, had hij de eer om een boekje
van zijn concullega Andy Marcelissen te
veilen. Deze eerste dienst leverde meteen
al een mooi bedrag op. De toon was
gezet! Onder leiding van de
veilingmeesters Björn, Gerard, Henri en
Wiljan werd een strakke planning
aangehouden om de kavels aan de man te
brengen. Klokslag half twee opende
voorzitter van de commissie Björn van
der Heijden de veiling. Om acht uur ging
de laatste kavel in de verkoop.

Dienstenveiling grandioos succes,
iedereen bedankt!
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Nog een paar maanden en dan is het weer zover!
De volgende editie van de 24 uur van Zijtaart op 11 en 12 januari
2020.
De organisatie is al druk bezig, jullie ook? Team op orde? Hoofdkwartier geregeld? Internet
gecheckt? Teamvlag klaar?
Wat geen vlag??? Die heb je wel nodig tijdens de 24 uur, dus snel aan de knutsel. De vlag gaat in
te zetten zijn als joker, dus is van essentieel belang! Let op: de steel moet tussen de 1,5 en 2
meter zijn, de vlag moet 1 x 1,50 meter zijn. Neem je vlag mee naar de opening op 11 januari.
Bijna alle teams hebben reeds een antwoord gestuurd naar de organisatie als antwoord op onze
mail. Nog niet allemaal, dus graag even actie!

Even voorstellen: Prins Jeroen I
Afgelopen vrijdag kwam Prins Jeroen I
naar voren als de nieuwe heerser van
Zijtaart. Hieronder kun je lezen hoe hij
zich aan de reigers voorstelde.
Goeien avond Seitert,

Biljarten doe ik ôk gèr; zo speule we um de twee weke ‘s
mondigs met ons buurt “begin van de straat” tege aander
buurtverenigingen, um te keken wie er aan ‘t eind van ’t
seizoen dun beste is.
Ôk ben ik nog regelmatig te vijnen op de tennisbaan um
doar een gezellig balleke te slon.
Hoe worde prins?

’t was 15 mei op unne woensdig dè d’n auwe prins op ‘t
werk kwam gelopen, en vroeg “kunde gij men dalijk efkes
Hier stao ik dan als de neije Prins van
mee helpen mi een of ander programma op de computer”?
Seitert.
’t waar kwart vur één, da ik naor Tonne liep. Dor zaat ie te
Ik zal m’n eigen urst is efkes vurstellen.
wachte in zunne unit. Ik zeg “wa snapte nie”? “Nou” zit ie,
Ik ben Jeroen Bosch, 34 jaar, zoon van
“ga mar is efkes zitten want ik wil eik vroagen of gè di joar
Theo en Marij. Ik ben d’n oudste van ‘t nest van twee jong.
prins wilt worre van Seitert”. Nou ik heb ’t nog nooit zo
Ik heb nog een zusje, ons Ilona.
benauwd gehad in de koeling. Ja dan stodde doar mi oew
Bijna 9 jaar geleden kreeg ik iets met Jill en ondertussen
mond vol taand. “Ge hèt ’t d’r thuis maar is efkes over en
zijn we alweer 2 jaar getrouwd en hebben wij een zoontje
dan heur ik ’t over n week wel”.
Mats. Zo hebben we un por jaor aan de verkeerde kant van
Ik ‘s middigs noar huis en ‘t ‘r mi Jill over gehad. Mar we
ut knaal gewoond maar sinds vurrig jaar mert zen we weer
wisten ’t eik zo, dees kans kredde mar inne keer. Dan
terug op ’t auw nest in Seitert. Om precies te zijn, langs de
moette ‘s oavonds ôk nog naar PSV toe, snapte nou Ingrid
autogarage van Familie van der Heijden. Oh ja Anne, da
van de Ven, dat ik toen ’n bietje afwizzig woar?
pilske houde tegoed.
Dan kredde ’n lijst mee vur wie ge als adjudant wilt. Maar
Ik ben hier op de basisschool begonnen. En na een por jaar
die lijst haj ik eik nie noddig. Same mi Twan en Saskia
op de wissel gezeten te hebben in Veghel, ben ik dornoa
hebben we al veel skôn oavonde gehad, waarvan de ursten
naar het Fioretti college gegaan in de richting van kok. Na 4
oavond unnen hele zwoare waar. En vurrige week
succesvolle jaren op het Fioretti, wachtte mij de uitdaging
vrijdagavond, de lesten avond ôk in het
op het ROC in Eindhoven. Mar na twee joar was ik het ‘s
scheidsrechterslokaal bij VOW. Bier, wijn, schrobbelaer en
avonds werken wel vort ’n klein bietje beu. Dan maar ’n
dropshot stond er op toffel. Daar had de neije prins un
jaar werken bij de Jumbo en dan keke we dornoa wel
bietje moeite mi dun dag erop. Zo zen we al dik stiekum op
wijter. Nou zijn we inmiddels 15 jaar wijter en zit ik er nog
pad gemoette mi z’n vierre. Wa hen we toch veul moette
in de functie van ordervoorbereider.
liege tegen onze auw lui. “Kunde nog unnen oavond
Hobby’s die hek ôk een por.
oppassen”? Sorry daarvoor.
Zo ben ik gèr sondigs te vijne langs de kant bij VOW, waar
Dan noar Van Tilburg en dan noar Bels en dan nog twee
ik samen mi munne moat Terry van Zutphen die ongelukke
kirre noar Van Tilburg.
van ut 3e van VOW in t gureel probeer te hauwe.
Zo hebben we nog een afspraak moette verzetten op unne
Ôk ben ik dik te vijne in de voetbalhoofdstad van
vrijdiggen oavond, want Twan mende dè Toine Adriaans ôk
Nederland, wor ik elleke thuiswedstrijd van PSV gô keke.
noar Van Tilburg ging. Maar ’t stiekumme gedoe is
Zo pikken we ook af en toe een wedstrijdje mee in het
gelukkig afgelope. We gôn dur mi zun alle unne skônne
buitenland.
carnaval van moake onder het motto:
Zo geniet ik ôk van elleken urste vrijdig van de moand. Dan
Ziet um goed te rake!
goan we met de kameraai mi z’n alle een pilske vatte, wa
altijd gezellige oavunde zen.
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punten werden opgeteld en natuurlijk kreeg iedereen weer
kaarten voor in de vaas.

Jeugdonthulling 2020

Voordat het finalespel begon zijn alle punten opgeteld. Voor
iedereen was het zichtbaar hoeveel punten de ander had.
Op 15 november is CV De Reigers
Het finalespel, het Prins- en Adjudantenspel, gaf de
het carnavalsjaar gestart. En dat
doorslag in de strijd. Dit jaar was dit spel de ‘Kamelenrace’.
betekent dat het op zaterdag 16
In dit spel kon er voor de laatste keer een gokje gewaagd
november tijd was voor de
worden. De jongens en meiden konden hun verdiende
bekendmaking van de nieuwe
punten inzetten op de Prins en Adjudant van 2020 óf van
Jeugdprins en Jeugdprinses met hun 2019. Er moest afzonderlijk aan de croupiers doorgegeven
gevolg.
worden hoeveel punten er ingezet werden. De kandidaten
wisten dus niet van elkaar hoeveel punten de ander in zou
Natuurlijk kon dit pas nadat we
zetten.
afscheid hadden genomen van
Wat was het spannend! Want wie er ook zou winnen tijdens
Jeugdprins Bram en Jeugdprinses
de kamelenrace, prins Jeroen of ex-prins Ton, er moest
Lindy met hun adjudanten Mats en
gewacht worden op de definitieve uitslag. Na het tellen van
Milou en nar Lars. Bram en Lindy
alle punten werden Jeugdprins Rink en Jeugdprinses Fleur
hadden een mooi afscheidswoordje en wensten hun
onthuld. Zij maakten vervolgens hun adjudanten bekend:
opvolgers veel plezier voor het komende carnavalsjaar.
adjudant Mas en adjudante Sara. Samen met Jacco en
Nadat de paarse dansmariekes hadden gedanst was het
Yannick, die de raad vormen, gaan zij dit jaar voorop in het
tijd voor het afvoeren van de jeugd. Dit werd op een
jeugdcarnaval.
fantastische en leuke wijze door de ouders gedaan. Toen
het podium leeg was kon de strijd voor de nieuwe
Na de onthulling stond iedereen op het podium en hebben
Jeugdprins en Jeugdprinses beginnen.
Rink en Fleur hun eerste woorden als Jeugdprins en
Het thema van de middag was ‘Casino Zijtaart’. Er waren
2 jongens en 2 meiden die de strijd met elkaar aangingen.
Het eerste spel wat op de planken stond was ‘HogerLager’. Bij de croupiers kreeg iedereen een kaart te zien.
Door te gokken of de volgende kaart hoger of lager was
konden er kaarten verzameld worden. Rink was de beste in
het gokken en mocht daarom 4 kaarten in zijn vaas
stoppen. De anderen kregen 3, 2 of 1 kaart voor hun vaas.
Het tweede spel was ‘Kaartenhuis bouwen’. Binnen 1
minuut moest een zo hoog mogelijk kaartenhuis gebouwd
worden. Het hoogste, na 1 minuut staande kaartenhuis,
was van Sara. Zij mocht dan ook 4 kaarten in haar vaas
stoppen.
Daarna volgde het spel
‘Black-Jack’. Dit spel heeft
als Nederlandse naam
‘eenentwintigen’. De
croupiers gaven iedere
kandidaat twee kaarten. De
afbeeldingen op de kaarten
telden voor 10 punten, de
cijfers voor het punt wat er op
de kaart stond en de Aas
werd als 1 gezien. Toen was
het gokken om zo dicht
mogelijk bij 21 punten uit te
komen. Sara had geluk met
gokken en mocht daarom 4
kaarten in haar vaas
stoppen.
Het laatste spel dat de
kandidaten zelf speelden was
‘Roulette Rad’. Met drie
ballen werd er twee keer
naar het roulette-rad
gegooid. Voor de ballen die
bleven kleven kregen de
kandidaten punten. De

Jeugdprinses gesproken. Hierbij nodigden ze iedereen uit
om op zaterdag 23 november om 12:30 uur samen met hen
het carnavalsseizoen te starten. De roze dansmariekes
sloten de mooie middag af met hun nieuwe prinsendans,
die ze speciaal voor de nieuwe Jeugdprins en Jeugdprinses
ingestudeerd hebben.
Jeugdprins Rink en Jeugdprinses Fleur zien jullie graag
allemaal op 23 november bij hun receptie.
Samen met onze nieuwe jeugd wensen wij iedereen een
hele fijne carnaval. ALAAF!!!
De jeugdcommissie

Zaal open 12.30 uur

13.00– 17.00 uur

Zaterdag 23 november 2019

Jeugdreceptie
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2. Verwoord het gewenste gedrag
positief (dus “wil je even de tafel
dekken?” i.p.v. “ga je nu eindelijk de
tafel dekken?!”);
3. Leg uit en wees duidelijk (dan
kunnen we snel gaan eten);
4. Als een onderwerp wat meer
aandacht nodig heeft, zorg dan dat je
je kind op ooghoogte aanspreekt. Dit
bevordert het contact en komt minder
intimiderend over;
5. Luister met aandacht naar je kind.
Je leert enerzijds meer van je kind,
maar je leert ook je kind aandacht te
hebben voor elkaar. Het werkt
dubbelop.
Oorzaak
Als je merkt dat je kind niet luistert,
ga dan na waaróm dat zo is. Is je kind
moe, heeft het honger of dorst, voelt
het zich niet lekker?? Kinderen willen
heus wel luisteren, ook al denk je
misschien van niet. Besef ook dat kinderen vaak snel
vergeten (zeker in het vuur van het spel) dat jij je ergert
omdat ze die deur wéér open laten staan. Dat doen ze niet
expres.

Kinderen en luisteren…..

Ouderen leven onder bijstandsniveau

Ongeveer de helft van de ouderen die recht hebben op
een aanvulling op de AOW lopen deze mis en leven
Er wordt door ouders nogal eens gemopperd dat kinderen
daardoor onder bijstandsniveau. Landelijk komt dit
niet luisteren. Het zou verstandig zijn om na te denken hoe neer op 31.000 tot 54.000 huishoudens. Dat staat in het
goed je zélf eigenlijk luistert…. Hoe vaak je “ja” (of “nee”) rapport Ouderdomsregelingen ontleed van de Algemene
zegt zonder eigenlijk echt goed geluisterd te hebben. Wij
rekenkamer.
hebben vaak zelf niet in de gaten hoe slordig dat wij zelf
Vooral onbekendheid met de regeling en de complexiteit
zijn in dit soort dingen. En kinderen leren diezelfde
van het aanvragen worden genoemd als oorzaak van het
slordigheid ook. Dus als je slecht luisterende kinderen hebt, missen van de aanvulling. Ook zouden een lage
ga eerst bij jezelf te rade.
taalvaardigheid en onvoldoende administratieve
Vicieuze cirkel
vaardigheid een reden kunnen zijn. Het zijn voornamelijk
Slecht gedrag is op allerlei manieren te veranderen en ook
mensen tussen de zeventig en tachtig jaar zonder
slecht luisteren kun je verbeteren. Maar niet door
migratieachtergrond, die kampen met dit probleem.
gemopper! Gemopper is vervelend. Daar wil je zelf ook
Hulp bij aanvragen aanvulling op de AOW
niet naar luisteren. Kinderen ook niet, kan ik je vertellen.
De ouderen kunnen rekenen op de ondersteuning van het
Zeker als er veel gemopperd wordt, wordt het een
Sociaal Raadsliedenwerk. De Raadslieden helpen bij het
automatisme om je af te sluiten. En dan ontstaat er juist een aanvragen van de aanvulling op de AOW. Daarnaast geven
toename van gemopper, waardoor de ander nog meer
zij advies over andere mogelijkheden om financiële en
afsluit.
administratieve moeilijkheden te voorkomen of op te
Aandacht
lossen.
Kinderen zitten vaak helemaal in het spel en moeten daar
Wilt u meer informatie over de regeling, advies of
eerst “uit” gehaald worden. Dus ga niet lopen schreeuwen, ondersteuning bij het aanvragen van de aanvulling op de
maar maak contact. Tik een kind op de schouder, vraag
AOW en woont u in Eindhoven, Best, Sint-Oedenrode of
hem of hij je aan wil kijken, zodat je de aandacht hebt. Als Valkenswaard? Neem dan contact op met het Sociaal
jij zelf TV zit te kijken en erg geïnteresseerd bent in het
Raadsliedenwerk van Lumens. De hulp is gratis.
programma, ben je ook geneigd om maar met een half oor
E-mail: sociaalraadslieden@lumenswerkt.nl. Tel. (040) 219
te luisteren naar degene die in de huiskamer iets tegen je
33 00 (kies optie 2).
zegt.
Woont u in een andere gemeente, dan vindt u de Sociaal
Tips:
Raadslieden in uw gemeente op
1. Vraag 5 minuten tevoren het spel af te maken;
www.socialekaartnederland.nl.
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Zijtaart, november 2019

Uitnodiging Prinsenreceptie
Op ons 11-11 bal, vrijdag 15 november
zijn onze nieuwe prins Jeroen d’n 1ste, Adjudant Twan met
de vrouwen Jill en Saskia onthuld.
Ter gelegenheid daarvan houden wij een receptie op

zondag 24 november 2019
in het dorpshuis te Zijtaart.
Wij willen jullie van harte uitnodigen om hen te komen feliciteren.
Reacties per mail aan prinsencommissie@cvdereigers.nl met vermelding van
een voorkeurstijd (tussen 12.00 en 17.00 uur) en een contactpersoon.
Bij binnenkomst is er bij de inschrijftafel gelegenheid het
“receptieboek” te tekenen, en het inschrijfformulier in te vullen
zodat we weten dat jullie binnen zijn.
Voor ieder bezoek zal max. 15 minuten worden gereserveerd.
Tot ziens in Reigerland!
Met vriendelijke groet,
Carnavalsvereniging De Reigers
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Zondag 24 november 2019

32 - 45 - 53 km
Op 24 november organiseert WTC Zijtaart de jaarlijkse veldtoertocht. Deze gaat voor het
merendeel over onverharde brede paden en singletracks door de bossen van het Lijnt, Mariahout
(extra lus 53km), Vressel (extra lus 53km), Moerkuilen, Eerde (45 en 53km) en Logtenburg.
Over vaste mountainbikeroutes, unieke paden en verbindingsroutes, uitgezet door de leden van
WTC Zijtaart. Halverwege de tocht is er een pauzeplaats ingericht met drinken, koek en fruit.
Routes: Alle routes zijn eenvoudig te volgen middels duidelijke pijlen!
Na de tocht kunt u nog gezellig napraten bij Café-zaal Kleijngeld onder het genot van een kopje
koffie, donker biertje, broodje en/of soep.
MTB – veldtoertocht “SPORT 2000”
Voor wie:
Iedereen met een gezonde conditie, mountainbike en helm
Wanneer:
Zondag 24 november 2019 tussen 08:00u en 10:00u
Wat kost dat :
€ 5,00 (NTFU/KNWU leden € 4,00), < 16 jaar € 2,00, < 12 gratis.
Café-Zaal Kleijngeld, Past. Clercxstraat 53-55, Zijtaart
Waar:
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Kleijngeld Presenteert
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Natuurlijk bij Kleijngeld.....

