De Winterwandeling 2019 is op
Zaterdag 28 december 2019 te Zijtaart
EVENEMENTENGROEP ZIJTAART

Jaarlijkse kalender van de ZOV
Ook dit jaar wordt de jaarlijkse kalender van de ZOV door de leden van de JAZ
verspreid. U kunt ons verwachten vanaf zaterdag 7 december tot 21 december.
Wij mogen 1 kalender per adres afgeven.
De kalender is gratis, maar een vrijwillige bijdrage voor de JAZ dagen wordt
natuurlijk zeer op prijs gesteld.
Vanaf 23 december is de kalender voor € 5,00 te koop
bij De Fietsenwinkel.
Via deze weg wensen wij iedereen alvast prettige feestdagen!
De JAZ

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag 8 december 10.30 uur H.Mis 2e zondag van de Advent Pater Issag Jesudass
(Gem.Koor)
Wij gedenken: Mari van den Hurk (vanw.verjaardag); Henriëtte van den Hurk- de Koning;
Cor en Bertha Oppers- van Erp (vanw.verjaardag); Jaargetijde Jan Oppers; Overl.ouders
Coppens- van Bakel, Frans en Wim; Jaargetijde Johan en Jaan Schepers- van Nunen en
zoon Jos; José Schepers- van Meel; Sien van Nunen- van Schaijk en overl.familieleden
(nms. Ad en Ellie); Ouders van den Hurk- de Visser en overl.familieleden; Ouders van den
Biggelaar- van der Zanden en overl.familieleden.

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance 1 1 2
Huisartsenpost:
0900-8860
Avond, nacht en het weekend
Politie
direct
0900-8844
Wijkagent Zijtaart
0900-8844
Brandweer direct
073-61.23.123
Ambulance direct
0412-63.15.15
Stadhuis Veghel en storingsnr. 14-0413
Zijtaart:
Kerkberichten
36.58.61
Zorg en Welzijn Zijtaart 06-46.59.59.16
Vervoersdienst Zijtaart 35.22.32
Dorpshuis Zijtaart
36.66.79
Basisschool "Edith Stein" 36.51.68
Tennispark Zijtaart
76.90.25
De Vonders (VOW)
35.03.77
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BELANGETJES

DORPSHUIS-NIEUWS

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.

Zo nu en dan zullen er mededelingen
vanuit het dorpshuis worden vermeld in
Zijtaarts Belang.
Deze keer betreft het de volgende onderwerpen:

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: Huissleutel en sleutel eurolocks op de zandweg
De Bresser. Terug te halen bij Raaijmakersdrukwerk

EHBO verenging Zijtaart heeft
'Hart voor de zaak'
Bent u enthousiast geworden door de lezing van
cardioloog Jan van Asseldonk en wilt u leren
reanimeren? Dan biedt EHBO vereniging Zijtaart u
deze mogelijkheid. In één avond leert u hoe te
reanimeren inclusief gebruik van een AED.
Aanmelden kan via ehbo-zijtaart@hotmail.com o.v.v.:
naam, geboortedatum, e-mailadres en
telefoonnummer. Bij voldoende aanmeldingen volgt
nadere informatie.
Voor vragen kunt u contact opnemen met bovenstaand
e-mailadres.

Sint !! Nog steeds te koop!!!
Leuke boeken over de omgeving Zijtaart.
Van schrijver v/d Linden de boeken:
Weet je nog van vroeger of Weet je
nog meer van vroeger deze boeken
met heel veel foto’s kosten € 14,95
p/st en het boek Jannekelief dit kost € 12,50 .
Kom vrijblijvend even langs bij Bert
Raaijmakers voor de aankoop.
Je mag ze ook telefonisch bestellen
(0413) 366613 of via het email adres
dorpsnieuws@zijtaartsbelang.nl ze
worden thuisbezorgd

Openingstijden in december
In de maand december zijn de openingstijden op enkele
dagen afwijkend van de normale openingstijden. Dit doet
zich voor op:
-donderdag 5 dec.:
gesloten om 16:00 uur
-dinsdag 24 dec.:
gesloten om 16:00 uur
-25 en 26 dec.:
beide dagen niet geopend
-dinsdag 31 dec.:
gesloten om 16:00 uur
-woensdag 1 januari: niet geopend.
Kerstborrel voor alle vrijwilligers
Zaterdag 14 december biedt het bestuur aan alle
vrijwilligers de zogenaamde kerstborrel aan met een
kerstattentie als waardering voor de inzet in 2019. Het
bestuur gaat er vanuit dat vele vrijwilligers aanwezig zullen
zijn om er een gezellige avond van te maken.
Gedrag aanpassen
De laatste weken komt het regelmatig voor dat kinderen
zich spelend begeven in het dorpshuis. Verstoppertje
spelen, onnodig aanwezig zijn in de toiletruimten, naar
boven gaan boven de school, in de boom klimmen op het
binnenplein. Een vrijwilliger, die druk doende is met zijn of
haar taak, kan dit zeker niet altijd in de gaten houden.
Verzoek aan ouders, die mogelijk kunnen weten dat hun
kinderen zich regelmatig bij het dorpshuis ophouden, te
wijzen op ander gedrag. Er is buiten een speeltuin; niet
binnen in het dorpshuis. Bij voorbaat dank voor uw
medewerking.
Bestuur Dorpshuis

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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“Hart voor de zaak”!
Afgelopen donderdagavond zijn we als
bestuur van de KBO Zijtaart in het
Dorpshuis enorm verrast door de grote
opkomst bij de door ons georganiseerde
thema-avond Hart en Vaatziekten een
zaak voor jong en oud! Meer dan 100
deelnemers hebben we mogen
verwelkomen. Boven verwachting!

Voor al uw friet en snacks!
WEEKENDSNACK

Goulashkroket
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

Op een door onze “oud” dorpsgenoot cardioloog Jan van
Asseldonk geheel eigen wijze is er een presentatie
neergezet die zowel door jong als oud werd gewaardeerd.
Het bleek dat hij nog prima op de hoogte is van wat er in
Zijtaart leeft. Hij ging soms oppervlakkig, maar soms ook
diepgaand in op zaken die met ons hart te maken hebben.
Kort samengevat: inzage in risicofactoren, symptomen en
juist handelen. Wij willen de deelnemers van harte
bedanken voor hun komst en Jan van Asseldonk voor zijn
medewerking.

Als mensen meer willen weten over
het werken met een AED, dan
kunnen zij contact opnemen met
Peter Jonkers van de EHBOafdeling Zijtaart.
Wilt u lid worden van de KBO, neem dan contact op met
Marianne Kemps, Keslaerstraat 51.

Buurtkeezen in Het Klooster
Vrijdagavond: 3e ronde buurtkeezen in
Het Klooster. Aanvang 20.00 uur.
Wat Sinterklaas vrijdagavond nog in
petto - pardon - onder de mijter - heeft,
is een goed bewaard geheim. Zeker is
dat weer meer dan 100 spelers zich
opmaken voor 3 spannende rondes
Keezen. Wie zal de maandprijs voor de
concurrentie wegslepen? Voor belangstellenden is er altijd
wel een spelletje (ergens) mee te spelen! Mocht je
verhinderd zijn, dan graag een berichtje naar
zeszijtaart@gmail.com.
"Zes!" van EGZ Evenementen Groep Zijtaart

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
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KBO
AGENDA
Maandag 9 december 13.30 uur Kaarten
Dinsdag 10 december 09.30 uur Seniorenkoor
Dinsdag 10 december 10.30-11.30 Opgeven
bloemschikken en kerstviering
Dinsdag 10 december 12.00 uur Eetpunt
Dinsdag 10 december 13.00 uur Comp.
Biljarten
Dinsdag 10 december 14.00 uur Line-dansen
Woensdag 11 december 13.00 uur Vrij
biljarten
Woensdag 11 december 13.30 uur Keezen
Donderdag 12 december 09.00 uur Wandelen
Donderdag 12 december 12.00 uur Eetpunt
Donderdag 12 december 13.00 uur Comp. Biljarten
Donderdag 12 december 13.30 uur Kaarten
Vrijdag 13 december 13.30 uur Bridgen

Kaarten
Uitslagen van 28 november 2019:
Rikken:
Marjo Vissers
Bert Vissers
Poedelprijs: Tiny v.Zutphen
Jokeren:
Tiny v.Kasteren
Mien Raaijmakers
Poedelprijs
Tonny Rijkers
Loterij:
Ciska Coppens

131 pnt.
93 pnt.
- 76 pnt.
111 pnt
105 pnt.
33 pnt.

Uitslagen van 2 december 2019:
Jokeren:
Rieky v.Zutphen
Anneke v.d.braak
Poedelprijs: Mien Raaijmakers
Rikken:
Leny Henst
Piet v.d.Hurk
Poedelprijs: Riek v.d.Tillaart
Willy vd.Berkmortel
Loterij:
Pieta v.Riel

99 pnt.
89 pnt.
41 pnt.
87 pnt.
75 pnt.
-28 pnt.
-28 pnt.

Bridgen:
Uitslagen van 26 november 2019:
A-lijn:
1.Jan Rijkers & Toos v.Berlo
2.Mien v.Berkel & Mien Verhoeven
3.Sjan Kanters & Petra v.d.Hurk
4.Chris & Chrisien v.Helvoirt
5.Gerard Bekkers & Ben v.d.Steen
6.Jana v.d.Acker & Anny v.d.Hurk
7.Cees & Riet v.Hout
B-lijn:
1.Harrie v.d.Acker & Jo Verhoeven
2.Piet v.schaijk & Mari v.d.Steen
3.Hein & Jo de Wit
4.Clasien Nolle & Trudy Smulders
5.Bert v.Lankveld & Mien Vermeulen
6.Piet & Toos Reijbroek
7.Thea Brugmans & Mariet vd.Wijgert

57,03 %
54,95 %
54,89 %
54,43 %
53,26 %
51,82 %
50,78 %
60,00 %
59,58 %
57,08 %
53,33 %
51,25 %
50,83 %
50,42 %

Uitslagen van 29 november 2019:
A-lijn:
1.Chris Verhoeven & Ben v.d.Steen
2.Cees & Riet v.Hout
3.Ad Koevoets & Mia Poels
4.Toon & Marietje v.Schaijk
5.Harrie Lucius & Nelleke Stolk

60,10 %
55.94 %
55,73 %
55,21 %
50,00 %

B-lijn:
61,98 %
1.Jo Rijkers & Adriaan v.d.Tillart
60,83 %
2.Jan Rijkers & Tonnie Kivits
3.Liesbeth v.Dijk & Nelly Philipsen
60,42 %
4.Toos v.Berlo & Willemien Verhoeven53,65 %
5.Huub vd.Heuvel & Pieter vKaathoven 53,13 %
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Oproep voor de leden van
de KBO
Deze week hebben onze
een oproep in de
ontvangen voor
inschrijven

leden
bus

het
van de
Kerstviering op
dinsdagmiddag 17 december en voor
het bloemschikken op donderdag
19 december.
De inschrijving vindt plaats op
dinsdag 10 december van 10.30
uur tot 11.30 uur in de hal van Het
Dorpshuis.
Het zou fijn zijn als er contant afgerekend kan worden.
Wilt u er bij zijn, schrijf dan op tijd in; samen gezellig iets
doen en samenzijn is onze doelstelling. U doet toch ook
mee?
Vol trots hebben we tijdens de
najaarsvergadering onze eigen Website
gelanceerd. Voortaan kun je de KBO Zijtaart
volgen op: www.kbo-zijtaart.nl

SPORTAGENDA
VOW Jeugd 7 december 2019
Venhorst JO19-1
VOW JO19-1
14:30u
VOW JO17-1
vrij
Erp JO15-2
VOW JO15-1
12:00u
Sparta'25 JO13-2
VOW JO13-1
13:00u
Schijndel/DE WIT JO11-2 VOW JO11-1G 10:15u
DVG JO10-2
VOW JO10-1
9:30u
VOW JO9-1M
Avesteyn JO9-3 10:45u
Blauw Geel'38/JUMBO JO8-3 VOW JO8-1
10:15u
VOW MO19-1
UDI'19/CSU MO19-1 14:30u
VOW MO15-1
OJC Rosmalen MO15-2 13:00u
Blauw Geel'38/JUMBO MO13-2 VOW MO13-1 11:30u
VOW MO11-1 Blauw Geel'38/JUMBO MO11-1 9:30u
VOW JO7-1M
vrij
VOW JO7-2G
vrij
VOW JO7-3G
vrij
Het actuele programma is altijd te vinden op de VOW
website, https://www.vow.nl/wedstrijdprogramma-jeugd/
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VOW Senioren 7 dec 2019
16:45 Mierlohout
VOW VETERANEN
16:00 ST RKVV Keldonk/Boerdonk VR30+1
VOW
VR30+1

VOW Senioren 8 dec 2019
14:00 VOW 1
vervallen VOW 2
10:00 Avesteyn 4
12:00 WEC 4
11:00 VOW 5
12:00 Gemert VR1
10:00 VOW VR2

Wilhelmina 1
Sparta'25 5
VOW 3
VOW 4
Blauw Geel'38/JUMBO 12
VOW VR1
Venhorst VR1

SPORTUITSLAGEN
VOW Senioren 30 nov 2019
VOW VETERANEN

UDI19

5-0

VOW Senioren 1 dec 2019
Boskant 1
VOW 1
Rhode/Van Stiphout Bouw 4 VOW 2
VOW 3nn
Blauw Geel'38/JUMBO 9
VOW 4
Boskant 4
WEC 3
VOW 5
VOW VR1
MVC VR1

0-0
3-1
7-5
0-1
6-2
2–5

Buurtcompetitie Biljarten Zijtaart
De uitslagen van speelronden 6 en 7 zijn als volgt:
Maandag 11 november:
Leins./Hoolstraat
- Het Einde vd Straat
Rond de Kerk
- Den Doornhoek
Rudebroeck
- Grootveld/Corsica
Het Begin vd Straat - Jekschotstraat
Rond de Bulte
- Krijtenburg

53 - 40
51 - 58
45 - 59
53 - 49
45 – 48

Maandag 25 november:
Rudebroeck
- Rond de Kerk
Het Einde vd Straat - Het Begin vd Straat
Jekschotstraat
- Rond de Bulte
Grootveld/Corsica
- Leins./Hoolstraat
Den Doornhoek
- Krijtenburg

52 - 40
45 - 46
40 - 57
53 - 58
61 – 79
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Tussenstand na 7 speelronden:
1 Den Doornhoek
382 punten
2 Leins./Hoolstraat
374 punten
3 Rond de Kerk
359 punten
4 Krijtenburg
355 punten
5 Grootveld Corsica
350 punten
6 Rond de Bulte
345 punten
7 Het Begin v.d. Straat
343 punten
8 Het Einde v.d. Straat
336 punten
9 Jekschotstraat
333 punten
10 Rudebroeck
317 punten
Toon Cissen, wedstrijdleider

SNEEUWPOP 7 december 2019
Zaterdag 7 december staat er weer een nieuwe editie van
Sneeuwpop voor de deur met als thema: Après ski. Ook dit
jaar wordt dit feestje van Jong Nederland Zijtaart weer
georganiseerd in Café-Zaal Kleijngeld. Nieuw dit jaar is dat
er twee stages zullen zijn: één in de zaal en één in het café.
In de zaal zal DJ Kevin de nodige feestnummers draaien.
Kevin is een graag geziene gast op Sneeuwpop, aangezien
hij al een aantal jaren heeft bewezen er een groot feest van
te kunnen maken. Naast DJ Kevin hebben we een
gastoptreden van DJ Boss. Ook aan de oudere jeugd is
gedacht: in het café zullen dj’s Robbie & Williams een
tweede stage openen waarbij vele après ski hits, de top 40,
Hollandse hitjes en gouwe ouwe muziek de revue zullen
passeren.
De entree is gratis, dus loop gezellig even binnen. We zijn
open vanaf 21:00 uur. De ingang bevindt zich dit jaar aan
de zijkant (De Voortstraat).
Er is een bewaakte
garderobe aanwezig.
Tot ziens op zaterdag 7
december.
Groetjes,
Jong Nederland Zijtaart
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Prikpost in Zijtaart.
De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de
Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de
prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.
De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten.
Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of
specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten
kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.
Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum
Bernhoven Voor alle openingstijden en locaties prikposten
zie: www.dcbernhoven.nl.
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email:
trombose@bernhoven.nl
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gedragscodes zijn in sportkantines in onze gemeente. Zo
zijn er in dit convenant afspraken vastgelegd voor
sportkantines en de plaatselijke horeca, om ervoor te zorgen
dat de onderlinge partijen in goede harmonie kunnen
blijven voortbestaan.

VOW tekent convenant

Diede Gloudemans
Pupil van de week bij Dames 1
Zondag 1 december was Diede Gloudemans de Pupil
van de week bij Dames 1. Ze had het erg naar haar zin.

Afgelopen week hebben Marcel Zoete en Chris van de Ven
het convenant getekend dat onlangs werd gesloten tussen de Naam: Diede Gloudemans
plaatselijke afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland
Leeftijd: 10
en de Sportraad Meierijstad. Hierin staat beschreven wat de

Ik voetbal bij VOW in de: MO11-1
Mijn positie op het veld: Middenvelder
Dit vind ik het leuk aan voetbal: Het is gewoon leuk
om met de bal te trappen
De beste voetbalclub: De leeuwinnen
Mijn favoriete voetbalspeler: Jackie Groenen
Het lekkerste eten vind ik: Pasta Carbonara
Favoriete muziek: Piece of your heart
Dit wil ik later worden: Weet ik nog niet
Mijn ervaring als Pupil van de week: Ik vond het
heel leuk om met die meiden te voetballen. Ook wel
een beetje spannend, maar het viel echt mee en ik vond
het superleuk. Aftrappen was het leukst, maar de
warming up was ook super leuk. De wedstrijd was erg
spannend, ze hebben verloren, maar ik vond VOW
toch beter voetballen want ze hadden veel inzet. De
goals waren erg mooi, mooier als die van de
tegenstander. Ze hebben me erg verwend en het was
een hele fijne dag.
Veel groetjes aan
het hele team.
Diede
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Sounds of Cecilia zondag 8 december

Slagwerk St. Cecilia op Concours

Op zondag 8 december organiseert Muziekvereniging St.
Cecilia het jaarlijkse Open Podium ‘Sounds of Cecilia’ in
het dorpshuis van Zijtaart.
Dit evenement start met de blind auditions. De jury zit
achter een scherm en ziet dus niet door wie er muziek
gemaakt wordt. De blind auditions zullen worden
afgewisseld tussen slagwerkers en blazers van onze
muziekvereniging. Na deze spannende categorie start het
traditionele open podium en mogen de majorettes hun zelf
ingestudeerde dansen laten zien.
Alle deelnemers zullen worden beloond met een oorkonde
en een advies van de jury. Ook worden er enkele bekers
uitgereikt voor de toppers van de dag.
Iedereen is welkom om de dansers en muzikanten aan te
moedigen. We starten om 12.15 met een eindtijd van
15.30uur. Gratis toegang.
Graag allen tot ziens op zondag 8 december.

Aanstaande zaterdag 7 december gaat de slagwerkgroep
van muziekvereniging St. Cecilia op concours in Etten
Leur. 12 Muzikanten onder leiding van Henk Schellekens
gaan hun positie in de derde divisie prolongeren of liever
nog verbeteren. Hun optreden staat gepland om 9.30 uur in
De Nieuwe Nobelaer, Anna van Berchemlaan 2, 4872 XE
te Etten Leur. Onder begeleiding van de trouwe supporters
vertrekt de slagwerkgroep ’s morgens per bus om 7.00 uur
bij Kleijngeld Zijtaart. Mocht er nog belangstelling zijn om
te komen luisteren en wil je meerijden, dan kan je contact
opnemen met telefoonnummer 06 - 209 785 07.
Alle overige muzikanten, bestuur en leden wensen de
slagwerkers een mooie dag en heel veel succes met het
optreden.

Muziekvereniging Sint Cecilia Zijtaart

Muziekvereniging St. Cecilia Zijtaart
info@sintceciliazijtaart.nl
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Arrangement Theatergroep Klik in
theater Nesterlé
In het verleden speelden wij met veel plezier onze
voorstellingen, zo ook in het Dorpshuis in Zijtaart. Helaas
wordt dit voor onze kleine groep steeds lastiger, gezien alle
techniek die erbij komt kijken. Omdat we niet zonder ons
trouwe publiek uit Zijtaart kunnen, hebben we het volgende
arrangement samengesteld:

•
•
•
•
•
•

Vertrek vanuit Zijtaart, ter hoogte van het
dorpsplein met bus om 13.00 uur
Ontvangst in theater Nesterlé
Koffie met iets lekkers
Entreekaart show ‘Revue theater Pauper’ voor
de middagvoorstelling op 21 maart
Gereserveerde plaatsen in het theater
Busreis retour naar Zijtaart om 17.00 uur

We hopen jullie te ontmoeten in het theater in Nistelrode. U
kunt zich aanmelden via e-mail: theaterpauper@gmail.com
o.v.v. ‘Arrangement KLIK 21 maart’. Kaarten voor het
arrangement kosten € 27,50. Ter info: volgende week start
ook de losse kaartverkoop.
TIP: Leuk cadeau voor de feestdagen!!!!!
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Winterwandeling 2019

Zaterdag 28 december
2019 te Zijtaart
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van De Afzakkerij staat dan Crazy Cadillac, een
zevenkoppige, swingende '50-er jaren' Rock 'n' Roll
Party band in traditionele bezetting: zang, gitaar,
saxofoon, bas en drums. Daardoor klinkt de Rock 'n'
Roll muziek van Crazy Cadillac authentiek, zoals de
muziek uit die tijd moet klinken: puur, swingend,
sfeervol, soms rauw, en altijd voorzien van een flinke
dosis plezier en humor. En, er kan zeker weer gedanst
worden! De toegang is gratis, een vrije gift is altijd
welkom.
De band Crazy Cadillac brengt een gevarieerd repertoire
met alle ‘oldies’ uit de hoogtijdagen van de Rock 'n' Roll.
Er komt een uitgebreide medley voorbij van herkenbare
nummers van onder andere Bill Haley & the Comets, Elvis
Presley, Chuck Berry, Dion & the Belmonts, Eddy
Cochran, Freddy Bell & the Bellboys en vele anderen.
Tijdens ieder optreden van Crazy Cadillac springen de
vonken er van af, niet op de laatste plaats door het
enthousiasme en plezier waarmee gespeeld wordt. Dus
heren, trek je blauwe suede schoenen aan en doe een lik
Brylcreem in je haar en dames haal je petticoat uit de kast,
zondag is er rock ’n roll in De Afzakkerij.

Warme Kerst in onze bibliotheek met
Joris’ Kerstboom
Joris’ Kerstboom staat van 10 t/m 24 december in
Bibliotheek Veghel. De actie is gebaseerd op het KRONCRV tv-programma van presentator Joris Linssen,
waarin hij mensen uitnodigt een bijzonder persoon in
het licht te zetten. In Bibliotheek Veghel kunnen
bezoekers de komende tijd hetzelfde doen.
Vanaf 10 december kunnen bibliotheekbezoekers een
kerstbal met daarop een mooie gedachte in de boom
hangen. Zo kun je een reddende engel bedanken, of een
hechte vriendschap vieren. Het begint voor iedereen bij de
vraag van Joris: ‘Wie zet jij in het licht?’ Dat kan leiden tot
mooie gesprekken bij de boom. Joris’ Kerstboom wordt zo
een waardevolle ontmoetingsplaats in de dagen voor Kerst.
In Bibliotheek Veghel is tijdens openingstijden een
bibliotheekmedewerker aanwezig om mensen te helpen en
een luisterend oor te bieden.
Landelijke actie
Bijna 200 bibliotheken in Nederland doen mee aan de
sympathieke actie. Op www.joriskerstboom.nl is te zien in
welke steden Joris’ Kerstboom staat.
Wilt u meer weten over de activiteiten die wij organiseren
of wilt u een abonnement? Kijk dan op:
www.bibliotheekmeierijstad.nl

Rock ’n Roll party met de band Crazy
Cadillac
Op zondagmiddag 8 december, om 15.00 uur is er weer
livemuziek op de Noordkade in Veghel. Op het podium

Openbare fractievergadering HIER. Meierijstad

Buurten in de buurt Schijndel
Op maandag 16 december houdt de fractie van HIER.
Meierijstad op locatie namelijk bij woonboerderij
Schijndel (adres Putsteeg 9, 5481 XT Schijndel) van
20.00 tot 21.30 uur een openbare fractievergadering.
Tijdens het fractieoverleg worden de volgende punten
besproken:
• Ontwikkelingen jeugdzorg
• Wensen centrummanagement Schijndel
omtrent inrichting bronpunt Aldi
• Wonen
• Raadsvergadering 19 december (Toekomstige
huisvesting gemeenteraad en griffie /
Vaststelling verzamelbundel Belastingen
Meierijstad 2020 / Regiovisie beschermd
wonen/maatschappelijke opvang /
Voorbereidingskrediet herinrichting markt Sint
Oedenrode)
De agenda en bijbehorende stukken zijn te
vinden op de website van de gemeente.
Iets anders met de fractie bespreken kan natuurlijk
ook. Aanmelden en doorgeven van bespreekpunten
graag via fractie@wijzijnhier.nu
Na het fractieoverleg is er gelegenheid om in
informele sfeer met elkaar in gesprek te gaan.
Voor meer informatie kijk op onze website
www.wijzijnhier.nu of op onze facebookpagina.
HIER. Meierijstad, Goed voor mekaar!
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Feedback krijgen is eng….
Veel mensen zijn bang voor feedback. En sommige mensen
geven ook nogal pittige feedback. Ze zien het als een
moment om af te rekenen met de ander… hem/haar eens
lekker de waarheid te zeggen. Natuurlijk zit niemand op dit
soort feedback te wachten
Wat hoor je daadwerkelijk Feedback kan echter ook heel
prettig zijn. Natuurlijk al helemaal als je complimenten
krijgt. Maar ook de feedback die wijst op verbeterpunten
hoeft niet vervelend te zijn voor de luisteraar. Je leert ervan.
Maar als je erg bang bent dan wapen je je bij voorbaat en
“hoor” je andere dingen dan wanneer je vol zelfvertrouwen
luistert. Daar zit vooral het verschil.
De oorsprong: het verleden Vaak voelen mensen zich
kwetsbaar bij feedback. Meestal heeft dat te maken met hun
verleden: ze zien het als “op je kop krijgen”. Het komt
nogal eens voor dat men in zijn/haar jeugd vaak veel kritiek
te verduren heeft gehad. Een strenge vader of moeder, of
een strenge docent. Men trekt zich terug (vluchten), men
slaat de ogen neer, men gaat ontkennen of de schuld
afschuiven. Soms verbreekt men zelfs het contact
(scheiden, baan opzeggen, etc.)
Angst (vluchten of vechten) Kwetsbare mensen kunnen
ook erg agressief (verbaal agressief) reageren op kritiek. Zij
horen alleen maar iets negatiefs in hetgeen gezegd wordt.
Terwijl je eigenlijk blij moet zijn dat de ander het zégt.
Want als hij niets zegt dan gaat de ergernis zich stapelen en
komt er ruzie van. Maar verbaal agressieve mensen worden
boos, ontkennen hun fout of halen er dingen bij die niks
met de kwestie te maken hebben. Allemaal angst. Zodra
deze mensen zien en accepteren dat ze angstig zijn, is dat
veranderbaar.
Niet vluchten, maar erin duiken Mensen zijn vaak bang
dat er conflicten ontstaan, maar zelfs als dat gebeurt is het
beter daarvoor niet op de loop te gaan. Men blijft anders
dezelfde soort conflicten opnieuw tegenkomen. Om dit te
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leren hoef je niet altijd met de andere partijen in gesprek te
gaan. Maar wel sparren met iemand die je vertrouwt.
Een aardige bullebak Ik heb vaker gezien dat mensen die
zich als bullebakken gedroegen uiteindelijk heel aardig
konden zijn. Zo af en toe (helaas) vervielen ze weer in hun
oude gedrag. Tja, je blijft altijd een mens. Als je dan maar
je verontschuldigingen aanbiedt, dan komt het meestal wel
goed. Perfectionisme bestaat immers niet.

Notulen Zijtaartse dorpsraad
Besloten vergadering
Woensdag 30 oktober jl. was er een besloten vergadering
van de Zijtaartse dorpsraad. Er kwamen verschillende
onderwerpen aan bod die momenteel leven in het dorp. Een
van de meest besproken punten op de agenda was:
-Het buitengebied en hoe hier mee om te gaan.
Het meest opvallende voorstel kwam van dhr. en mevr. Van
den Acker. Het voorstel om het gebied tussen Past.
Clercxstraat/ Sluishoek (kanaal) in te richten als duurzame
groene dierentuin! Dit voorstel werd met groot
enthousiasme door de dorpsraad ontvangen en er werd dan
ook direct een werkgroep (ZTV) gevormd. De werkgroep is
onder leiding van mevr. Toos van Stiphout met dit voorstel
aan de gang gegaan.
De werkgroep ZTV is samen met de provincie en de
gemeente gaan kijken naar de haalbaarheid van dit plan.
Toevallig lagen de plannen voor zo’n dierentuin al op tafel,
maar werd er nog gezocht naar een geschikte locatie.
Doordat de plannen al in een vergevorderd stadium op tafel
liggen, is het mogelijk dat “ZijtaartZoo”, zoals zij de
dierentuin willen gaan noemen, al in 2020 haar deuren zal
openen!
Omdat de Zijtaartse dorpsraad en werkgroep ZTV een grote
opkomst verwachten aangaande dit plan zal de volgende
openbare vergadering aangaande dit onderwerp worden
gehouden op zowel zaterdag 14 als zondag 15 maart
2020.
Beide dagen bent u om 19.30 welkom in MFA Het Klooster
te Zijtaart.
Zijtaartse dorpsraad en ZTV
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ZIJTAARTSE DECEMBERAKTIE
In de periode van 1 december t/m 31 december 2019 ontvangt u bij uw
aankopen bij de deelnemende ondernemers voor elke 5 euro tot maximaal €
500,00 1 gratis decemberbon.
Vul deze bonnen in en doe ze in de speciale bussen bij onderstaande
ondernemers t/m 31 december 2019.

Hoe meer decemberbonnen, hoe meer kans op
onderstaande prijzen.
1e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 150,00
2e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 125,00
3e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 100,00
4e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 75,00
5e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 50,00
6e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 40,00
7e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 30,00
8e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 25,00
9e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 25,00
10e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 25,00
De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht plus een uitnodiging voor vrijdag
8 januari 2020, voor de prijsuitreiking in Cafe-zaal Kleijngeld
De hele trekkingsuitslag zal worden bekend gemaakt in het Dorpsnieuws
Zijtaarts Belang van 8 januari 2020.

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

