Jubileumtoernooi Poedelpret
Biljartvereniging Poedelpret bestond op 4 november jl. 45 jaar en dat betekent dat voor de 5e
keer het libre biljarttoernooi voor teams wordt gehouden. De vorige keren was het een groot
succes en dit hopen we ook nu weer. Het toernooi wordt gehouden van maandag 23 maart t/m
vrijdag 3 april 2020. De opzet van het toernooi blijft hetzelfde als de vorige keren.
Het duurt nog wel een hele tijd voordat het 23 maart is, maar om het organisatorisch goed
te kunnen regelen is het belangrijk om te weten wat de belangstelling voor dit
jubileumtoernooi is. Inschrijven kan tot en met zondag 16 februari a.s.
Evenals 5 jaar geleden kunnen de teams voor het libre-toernooi bestaan uit familieleden,
vrienden, kennissen, buren, enz. Het team moet uit minimaal 4 spelers bestaan en er mogen
daarnaast 2 spelers als reserve worden opgegeven. Tijdens de speelavonden moeten er
minimaal 2 deelnemers spelen die woonachtig zijn in Zijtaart. Dus ook familie en kennissen
die niet in Zijtaart wonen, kunnen aan dit toernooi deelnemen. Spelers van Poedelpret en De
Zwijntjes en spelers die met de Zijtaartse biljartkampioenschappen mogen meedoen worden
als Zijtaartse spelers gezien. De teams worden ingedeeld in poules van 4 of 5 teams. Men mag
dus, evenals bij de Zijtaartse kampioenschappen, minimaal 3 keer spelen. Het inschrijfgeld
bedraagt € 25,00 per team.
Voor meer informatie, het reglement en inschrijfformulier kan men terecht bij terecht bij
Martien Verbruggen, Keslaerstraat 29, Zijtaart, tel. (06) 543 788 32,
m.verbruggenzijtaart@ziggo.nl.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 12 januari 10.30 uur Woord- en Communieviering Diaken van der Zanden
(Gem.Koor)
Wij gedenken:Jan Nikkelen (vanw.verjaardag):
Hans van Zoggel (vanw.verjaardag) Marion Jonkers- van Zoggel:
Mies en Anneke van Zoggel- van der Linden: Henk en Marietje van der
Linden- van Schaijk

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
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.
Verloren: Met de kerstviering KBO 1 armband, graag
terugbezorgen bij Raaijmakers Drukwerk

Via deze weg willen wij iedereen
bedanken voor de vele blijken van
medeleven die wij mochten
ontvangen na het overlijden van
Bert van der Heijden
Het heeft ons goed gedaan.
Familie v.d. Heijden

SAMEN aan TAFEL in ZIJTAART
Afgelopen jaar hebben weer met velen van een heerlijke
maaltijd en een gezellig samenzijn genoten bij SAMEN
aan TAFEL. Ook in het nieuwe jaar 2020 is iedereen
welkom om gezellig aan te sluiten. Dit op de 3de woensdag
van deze maand: op 15 januari om 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 15 januari. 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 15
januari kunt u zich telefonisch aanmelden tot uiterlijk
vrijdag 10 januari 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.
Data om alvast te noteren zijn: 19 februari, 18 maart, 15
april, 20 mei, 17juni, juli en augustus is het vakantie, 16
september, 21 oktober, 18 november, 16 december.

Stichting Peuterspeelzalen Veghel (SPV)
Nieuw telefoonnummer peuterspeelzaal ‘t
Pompeltje
Het mobiele nummer van peuterspeelzaal ‘t
Pompeltje is vervallen.

Het nieuwe telefoonnummer is 0413 726824.

Even Noteren!!!
17 april Zijtaarts Keezen
kampioenschap
"Zes!" van EGZ. Evenementen Groep Zijtaart
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Voor al uw friet en snacks!

Jaarverslag 2019 Dorpsraad Zijtaart.
Het jaar 2019 van de Dorpsraad was er gevoelsmatig één
van “op de winkel passen” omdat de belangrijkste
onderwerpen van 2018 nog nauwelijks voortgang lijken te
maken. Toch is er door het jaar heen genoeg aan de hand
geweest om zich mee bezig te houden, al was het maar door
instanties (lees: de gemeente) ervan te willen doordringen
dat wij ongeduldig zijn, en wij de belangen van Zijtaart niet
op de lange baan willen zien schuiven…
Gemeente Meierijstad
Sinds haar fusie is de gemeente Meierijstad intensief bezig
met de harmonisatie van het beleid op velerlei terreinen.
Begrijpelijk, maar het is de daadkracht van de gemeente
niet ten goede gekomen; menig procedure wacht(te) op het
nieuw te formuleren beleid. Daartoe heeft de gemeente
menigmaal beroep gedaan op o.a. de dorpsraden, om zich te
informeren over de visie van de burgers.
Zo is de raad gedurende 2019 door de gemeente met name
geïnformeerd over, en/of actief betrokken bij: Leefbaarheid
/ leefbaarheidsmonitor met enquête / woonvisie /
Erfgoedvisie / Woonwensenonderzoek / huisvestingsbeleid
arbeidsmigranten / Landschapsanalyse / IVOR en IBOR /
mobiliteitsvisie en enquête / Beleidsplan openbare
Verlichting / standplaatsenbeleid / evenementenbeleid /
honden uitlaatbeleid / bomenbeleid Meierijstad /
Duofietsen.

WEEKENDSNACK

Mexicano
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

Woonvisie
Het is duidelijk dat zowel de gemeente als de dorpsraad
doordrongen zijn van het belang dat in het nieuwe
bouwgebied eerst en vooral gedacht gaat worden aan de
belangen van senioren en starters; kleinere betaalbare
woningen.
Voor de leefbaarheid in ons dorp hebben wij opnieuw
Bovendien heeft de raad gehoor gegeven aan uitnodigingen aangedrongen op spoed met de bestemmingsplannen. In
november 2018 (!) heeft de gemeente in gesprek met de
voor de Nieuwjaarsreceptie Meierijstad /
dorpsraad toegezegd de procedure voor het
Platformbijeenkomsten wijk- en dorpsraden / workshop
bestemmingsplan per direct op te starten zodat begin 2020
over de wet AVG / opening watertappunten / symposium
de eerste kavels kunnen worden uitgegeven.
jonge mantelzorgers / Kennismaking nieuwe inwoners
Meierijstad / klankbordgroep IBOR (buitengebied) en een Om de vinger aan de pols te houden heeft de voorzitter
maandelijks bij de gemeente geïnformeerd naar de
brandpreventietraining.
vorderingen m.b.t. het bestemmingsplan Zijtaart Zuid.
We hebben kennisgemaakt met de politieke partij HIER en Tot in oktober is het wachten nog altijd op het
hun wethouder, en een openbare fractiebijeenkomst van het bestemminsplan, maar sinds november lijkt er schot in te
komen. Er resten nog 2 onderzoeken, dan kan het plan naar
CDA-Meierijstad bijgewoond.
de gemeenteraad.
Leden van de dorpsraad zijn aangeschoven bij het
Voor de ontsluiting heeft de dorpsraad ondertussen zelf een
Plattelandsparlement van de VVKKNB, en de
voorstel in een tekening uitgewerkt en ingediend bij de
gemeentelijke Werkgroep Ontsluitingsweg.
gemeente.
Nog steeds verwacht men begin 2020 het bestemmingsplan
De dorpsraad kan zich gezien de vele onderwerpen niet
overal even intensief in verdiepen, en moet keuzes maken. gereed te kunnen hebben. Echter het vaststellen van het
De dorpsraad heeft zich het afgelopen jaar actief ingezet op bestemmingsplan door de gemeenteraad, met alle nodige
het overleg rond de ontwikkelingen van: de woonvisie, de inspraak en bezwarenprocedures zal daarna nog een jaar in
beslag nemen. Dus de uitgifte van kavels kan op zijn
ontsluitingsweg N279/Doornhoek , en bedrijventerrein
vroegst begin 2021 plaatsvinden.
Foodpark.
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Zorg en Welzijn
Samen met de groep Z&W draagt de dorpsraad zorg voor
de continuïteit in diverse projecten:
• “Samen aan Tafel” (elke 3e woensdag van de maand) en
het “Eetpunt” van Ons Welzijn (2x per week, Di en do
12.00- 13.00 uur) lopen goed. Men heeft nog ruimte voor
Ontsluitingsweg N279/Doornhoek.
meer deelnemers.
De opdracht voor een M.E.R. is aanbesteed en gegund aan • De Duofiets gaat heel goed. Er wordt dankbaar gebruik
Arcadis. Dat heeft geadviseerd aan de 5 alternatieven als 6e gemaakt. Men is nog op zoek naar meer vrijwilligers die
nog de 0-optie toe te voegen. Dat is de situatie in de
nog wat tijd over hebben en bereid zijn met mensen te gaan
verkeersafwikkeling als er helemaal géén ontsluitingsweg
fietsen. Meld je daarvoor bij Marleen Krol of bij de
word aangelegd.
Fietsenwinkel.
Tijdens de inloopbijeenkomst (20 mrt) over de
Gebruikers vragen een mailadres voor de DUO-fiets: men
ontsluitingsweg werden we gewaarschuwd voor een lobby kan mailen naar de fietsenwinkel.
vanuit het bedrijfsleven voor de variant via de Hoolstraat,
• Welkomstgroep: Van de voormalige welkomstgroep,
wat we zeker niet willen.
verbonden aan de parochie, zijn 2 personen bereid
De dorpsraad neemt deel aan de Gemeentelijke Werkgroep gevonden het werk in nieuwe opzet voort te zetten. Ook
Ontsluitingsweg om dicht bij het vuur te zitten.
zijn er nog 2 andere vrijwilligers gevonden die bij de groep
De voorzitter van het Platform Ondernemers Meierijstad
willen aansluiten. Een goede basis om mee te starten.
heeft zich achter onze wens van een fietsbrug gesteld en
Vanuit de werkgroep Z&W gaat men meedenken over de
zodra het definitieve tracé is vastgesteld deze graag te
opzet. Onder de nieuwkomers in Zijtaart zullen ook de
ondersteunen.
arbeidsmigranten een belangrijke doelgroep vormen.
Vervolgens is het tot heden wachten op de rapportage, en
• Sociale kaart:
Het doel van deze sociale kaart is
kunnen er geen verdere ontwikkelingen rond dit project
dat mensen op een eenvoudige en snelle manier informatie
gemeld worden. Het definitieve besluit over het tracé van
kunnen vinden over voorzieningen op het gebied van zorg
de ontsluitingsweg is in de procedure inmiddels
en welzijn. De Sociale kaart onder het bewonersplein blijft
opgeschoven van ‘eind 2019’ naar ‘April 2020’.
gescheiden van onze eigen website; Het helemaal opnieuw
in eigen beheer doen gaat heel veel tijd kosten (teveel)
Foodpark / Doornhoek 2
zonde van de energie. In het alternatief, onze huidige site,
Het bestemmingsplan Doornhoek II wordt door de
dorpsraadzijtaart.nl is al heel veel tijd in gestoken, kan
gemeenteraad, behoudens enkele kleine detail-wijzigingen, worden gemoderniseerd.
overeenkomstig concept aangenomen
De gemeente heeft een particulier initiatief voor fitnesstoestellen in de groene zone mede bekostigd. Op 24 mei is
de trimbaan aangelegd.
De straatraces aan de overkant lijken te zijn afgelopen. Op
aangeven van de buurt heeft de politie hier opgetreden.
In Juli bleek dat het nieuwe groengebied van de Doornhoek
nog niet in het reguliere onderhoudsprogramma van de
gemeente was opgenomen. We hebben de gemeente hierop
aangesproken. Het is inmiddels bijgewerkt en het ziet er
weer keurig uit. We zien dat de recreatieve voorzieningen
(steiger, trimtoestellen) gebruikt worden. De steiger is
inmiddels goed toegankelijk gemaakt.
Ook de veiligheid van de verkeerssituatie bij de nieuwe
ontsluiting was even een punt van zorg. De uitrit bij Udea
was weliswaar voorzien van de gele waarschuwingsborden
(uitrit werkverkeer) maar het oogde als een zijweg en de
uitrit werd inmiddels volop gebruikt door het
vrachtwagenverkeer van Udea. Het zal nog een hele tijd
duren voor de definitieve situatie daar gereed is. Tot die
tijd achtten we wat meer duidelijkheid tbv de veiligheid
noodzakelijk. Tijdelijk zou men bijvoorbeeld haaientanden
kunnen aanbrengen, om de voorrang te regelen.
Men heeft de voorrangssituatie bij de Udea-uitrit aangepast
en het fietspad verlegd.
Als het wegenplan bij het Foodpark wordt herzien moeten
we ook aandacht vragen voor de bereikbaarheid van de
bushalte, met name voor mensen die met de auto worden
opgehaald en gebracht (kiss&ride strook).
Wat ondertussen wèl is gerealiseerd: De woningen aan de
Past. Clercxstraat naderen hun voltooiing. Aansluitend zal
de openbare ruimte worden ingericht.
De herinrichting van de Pastoor Clercxstraat zal in januari
2020 aanvangen.
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De dorpsraad en overige contacten.
• Twee nieuwe leden in de raad: De dorpsraad mag zich
verheugen met 2 nieuwe leden.
Het betreft Harrie van der Linden en Jochen Hesselberth,
die beide, na een proefperiode, hebben toegezegd door te
willen gaan voor de dorpsraad.
• Dorpsschouw. Op zaterdagochtend 16 november 10:00
uur is de halfjaarlijkse dorpsschouw weer gelopen. Er wordt
dan ter plaatse bekeken welke zaken zich voordoen, die
door de gemeente moeten worden aangepast, hersteld of
anders aangepakt. Belangstellenden kunnen meelopen.
Het is natuurlijk niet nodig, bij meldingen over onderhoud
aan de openbare ruimte, om te wachten tot het moment van
de dorpsschouw. Iedere burger kan de gemeente bellen op
0413 of de “mijnmeierijstad” mobiele app over wat stuk is
of onveilig. De frequentie van de dorpsschouw kan naar
1x/jaar (ipv 2), als er geen meldingen zijn is er blijkbaar
geen behoefte. Toch blijven we het doen om de mensen
actief te blijven betrekken.
• BIN Zijtaart: Dit jaar zijn alle toegangswegen aan de
kom en in het buitengebied voorzien van de zg. BIN- en
buurtpreventie-borden.
De BIN-Zijtaart app wordt wel sterk gefocust op preventie.
Dat is niet nodig. De Zijtaartse app zou ook goede diensten
kunnen bewijzen voor andere snelle communicatie binnen
de gemeenschap, zoals voor een oproep onlangs voor de
World Clean-up Day Zijtaart.
In het kader van BIN-Zijtaart is dit jaar ook weer de BINloopronde met de wijkagent georganiseerd.
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• Heemkundekring Vegchele heeft in samenspraak met
de dorpsraad het plan opgevat voor het plaatsen van een 5tal “attentietegels.” Deze tegels vertellen aan de hand van
tekst en beeld de geschiedenis van onze kernen.
• Ouders Edith Steinschool hebben de ondersteuning
gevraagd bij hun ideeën naar de gemeente over het
aanpassen van het schoolplein.
•
Buurt Um ’t Plein heeft via de dorpsraad aan de
gemeente gevraagd om een aanvulling op Nostalgische
straatlantaarns op het nieuw in te richten deel van de Past.
Clercxstraat.
•
De vraag over deelauto kwam van een particuliere
initiatiefnemer. De raad voorziet echter onvoldoende animo
voor een deelauto om te voldoen aan de
subsidievoorwaarden.
•
Kerkenvisie: wat gebeurt er met kerkgebouwen die
aan de liturgie worden onttrokken? Gemeenten kunnen daar
een rijkssubsidie voor aanvragen. De dorpsraad gaat erover
in gesprek met het kerkbestuur om een tot gezamenlijke
visie te komen.
•
De EHBO vereniging heeft € 1200,- toegekend
gekregen van de RABO bank voor onderhoud/aanschaf
AED’s. Vanuit de dorpsraad is daaraan een kleine attentie
toegevoegd in de vorm van een mondkapje als
sleutelhanger voor alle vrijwilligers/AED-opgeleiden.
De Dorpsraad spreekt langs deze weg zijn dank uit aan
eenieder die de raad in 2019 terzijde heeft gestaan met
vooral praktische activiteiten, zoals de mensen van de
werkgroepen Zorg & Welzijn, Wonen in Zijtaart, Géén
N279 door Zijtaart, BIN Zijtaart, en ook alle onmisbare
belangstellenden bij de openbare vergaderingen en de
Dorpsschouw. Allemaal voor Zijtaarts belang.
Voor verslag:
Fried van Otterdijk

Oproep
De EHBO vereniging Zijtaart en de Dorpsraad hebben
voor alle AED-ers uit Zijtaart een CPR Face Shield
beschikbaar.
De AED-ers uit Zijtaart die niet via
de Zijtaartse EHBO vereniging de
AED cursus gevolgd hebben en
wel een CPR Face Shield willen
ontvangen kunnen zich aanmelden
(naam en adres en waar je de AEDcurcus gevolgd hebt doorgeven) zodat wij weten waar
we de CPR Face Shield kunnen bezorgen.
Dit aanmelden kan bij Jac Schuurmans Corsica 10 A (
0413-350564 ) of via het contact formulier op de
website van de dorpsraad. www.dorpsraadzijtaart.nl of
via het email adres dorpsraad@dorpsraadzijtaart.nl of
bij Raaijmakers Drukwerk
Dorpsraad Zijtaart
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Zijtaarts Bethlehem met vossenjacht!
De school was 22 december 2019 versierd met lichtjes,
mooie kerstbomen en creatieve versiering. Langzaam
kwamen de kinderen binnendruppelen. In smoking, mooie
jurken, rokjes en kersttruien, iedereen zag er feestelijk uit
en had hapjes meegenomen. We begonnen de dag met een
kerstontbijt. Nadat we genoten hadden van al het lekkers
zijn we samengekomen in de kapel. Daar werd het
kerstverhaal voorgelezen door een leerling uit groep 8. Een
aantal andere leerlingen, jong en oud, vormden een beeld
bij dit verhaal. Na dit verhaal zijn we de personages gaan
zoeken in de wijk. Een heuse vossenjacht. Wat een
enthousiasme en creativiteit hebben we daar gezien! Ruim
50 ouders en grootouders hebben dit mede mogelijk
gemaakt. Wat een betrokkenheid! De kinderen waren zo
aan het zoeken dat ze niets merkten van de regen. Zijtaart
werd even omgetoverd tot Bethlehem.

Een heel fijn en gezond 2020, namens team
basisschool Edith Stein

Groei & Bloei: Lezing over
bodemverbetering van de tuin
Groei & Bloei afdeling Meierijstad organiseert
op maandag 13 januari 2020 een lezing over
bodemverbetering van de tuin. De lezing wordt
gegeven door Peter Blommerde.
Peter Blommerde is chemicus en zeer
deskundig op het gebied van “onze bodem”.
Daarnaast is hij een enthousiast
plantenliefhebber en tuinier. Hij is met name
gecharmeerd van de magnolia en van de
rododendron. Veel planten vragen specifieke
eigenschappen van de bodem. Peter kan ons als
geen ander uitleggen waar we op moeten letten
als we onze planten in de volle grond zetten.
Hebt u vragen of wilt u sowieso wat meer weten
over de samenstelling van de bodem, u hebt nu
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de gelegenheid om vragen te stellen en om een en ander te
weten te komen.
Als u meer wilt weten over het groenaanbod van Groei &
Bloei afdeling Meierijstad, dan is een bezoek aan onze
website www.meierijstad.groei.nl aan te bevelen.
Locatie: De Schakel, Hoofdstraat 53, Veghel
Aanvang 20.00 uur. Niet-leden betalen € 3,50.

Ruitersport Zijtaart afgevaardigd naar
de Brabantse teamkampioenschappen
In december werd in Zeeland de selectiewedstrijd voor de
KNHS teamkampioenschappen gereden. Bij de
teamkampioenschappen doet een team mee aan zowel
springen, dressuur als viertal rijden en worden alle punten
bij elkaar gerekend voor het eindklassement. Lisa van de
Bemt en Robin van den Hoogen reden een individuele
dressuurproef. Robin van de Hoogen, Milou Kemper, Lisa
van de Bemt en Sophie van der Vorst vormden het viertal
en reden een mooie proef. Toen werd het nog spannend bij
het springen, maar Lisa Heesakkers en Sophie van der
Vorst sprongen heel knap een foutloos parcours en
uiteindelijk werden we tweede van de kring en mogen we
als team meedoen aan de Brabantse kampioenschappen op
2 februari in Schijndel.
Ook de individuele selectiewedstrijden zijn in volle gang.
Afgelopen weekend werd de vierde selectiewedstrijd
verreden in Uden, waarbij Milou Kemper een 3e prijs wist
te winnen met haar pony Naza in de klasse DE-B met 201,5
punten. Robin van den Hoogen won in de klasse DE-L1 de
1e prijs en mag zich daardoor al kringkampioen noemen.
Superknap gedaan! Komend weekend is de laatste
selectiewedstrijd en dan weten we wie er door zijn naar de
Brabantse kampioenschappen. Zet hem op
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Bridgen

KBO
KBO AGENDA
Woensdag 8 januari 13.00 uur: Vrij biljarten
Woensdag 8 januari 13.30 uur: Keezen
Donderdag 9 januari 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 9 januari 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 9 januari 13.00 uur: Comp.biljarten
Donderdag 9 januari 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 10 januari 13.30 uur: Bridgen
Maandag 13 januari 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 14 januari 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 14 januari 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 14 januari 13.00 uur: Comp. Biljarten
Dinsdag 14 januari 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 15 januari 13.00 uur: Vrij biljarten
Woensdag 15 januari 13.30 uur: Kienen
Donderdag 16 januari 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 16 januari 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 16 januari 13.00 uur: Comp. Biljarten
Donderdag 16 januari 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 17 januari 13.30 uur: Bridgen

Kaarten
Uitslagen van 23 december 2019:
Jokeren:
Anneke v.d.Braak
Rieky v.Zutphen
Poedelprijs: Jo v.Boxmeer
Rikken:
Bert Vissers
Toon v.Bakel
Poedelprijs
Willy v.d.Berkmorel
Loterij:
Jan v.Zutphen

213 pnt.
55 pnt.
35 pnt.
143 pnt
106 pnt.
23 pnt.

Uitslagen van 30 december 2019:
Jokeren:
Anneke v.d.Braak
Jaantje v.d.Burgt
Poedelprijs: Ad v.Cuijk
Rikken:
Piet v.d.Hurk
Jan v.Zutphen
Poedelprijs: Riek v.d.Tillaart
Loterij:
Mien Raaijmakers

141 pnt.
78 pnt.
42 pnt.
71 pnt.
45 pnt.
-46 pnt.

Uitslagen van 2 januari 2020:
Rikken:
Marjo Vissers
Pieta v.Riel
Poedelprijs; Anny v.d.Berkmortel
Jokeren:
Rieky v.Zutphen
Harry v.Zutphen
Poedelprijs: Ad v.Cuijck
Loterij:
Lenie Henst

91 pnt.
77 pnt.
- 60 pnt.
179 pnt.
130 pnt.
12 pnt.

Uitslagen van 6 januari 2020:
Jokeren:
Harrie v.Zutphen
Jaantje v.Burgt
Poedelprijs: Ad v.Cuik
Rikken:
Jan v.Zutphen
Piet v.d.Hurk
Poedelprijs: Riek v.d.Tillaart
Loterij:
Lenie Henst

119 pnt.
86 pnt.
0 pnt.
102 pnt.
74 pnt.
- 41 pnt.

Uitslagen van 27 december 2019:
A-lijn:
1.Rien & Helma v.d.Heuvel
2.Chris Verhoeven & Ben v.d.Steen
3.Toon & Marietje v.Schaijk
4.Mari & Nellie v.d.Vleuten
5.Ad & Riet Koevoets

59,58%
58,33%
57,64%
54,31%
51,94%

B-lijn:
1.Huub vdHeuvel & Pieter vKaathoven 55,42%
2.Toos vBerlo & Willemien Verhoeven 52,08%
3.Tonnie Kivits & Jan Rijkers
51,39%
4.Mies & Joke v.d.Burgt
50,28%
Uitslagen van 3 januari 2020:
A-lijn:
1.Toon & Marietje v.Schaijk
2.Tonnie Kivits & Jan Rijkers
3.Ad & Nellie Vervoort
4.Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen
5.Chris Verhoeven & Ben v.d.Steen

57,81%
56,98%
55,52%
52,61%
50,31%

B-lijn:
1.Rob & Lilian Harbers
57,08%
2.Toos vBerlo & Willemien Verhoeven 56,98%
3.Chris & Christien v.Helvoirt
56,25%
4.Harrie & Rina v.Berlo
54,17%
5.Maria Rijken & Marietje v.d.Wijgert 51,56%
6.Jo v.Boxtel & Mien Vermeulen
50,00%
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Buurtcompetitie Biljarten Zijtaart
De uitslagen van speelrondes 8, 9 en 10 zijn als volgt:
Maandag 9 december:
Het Einde vd Straat - Rond de Bulte
55 - 42
Rond de Kerk - Leins./Hoolstraat
62 - 58
Den Doornhoek - Grootveld/Corsica 59 - 56
Het Begin vd Straat - Rudebroeck
56 - 45
Krijtenburg - Jekschotstraat
47 - 53
Maandag 16 december:
Grootveld/Corsica - Rond de Kerk
Jekschotstraat - Het Einde vd Straat
Rond de Bulte - Den Doornhoek
Leins./Hoolstraat - Rudebroeck
Krijtenburg- Het Begin vd Straat

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag wedstrijden onderlinge competitie
KBO Zijtaart week 1
Tonnie van Uden
32 30 - Cor Coppens
Wim vd Sanden
39 47 - Frans v Leuken
Mies Gibbels
33 35 - Cor van Zutphen
Henk vd Ven
18 13 - Willy vd Berkmortel
Theo v Eert
36 16 - Harrie vd Hurk
Willy Henst
24 18 - Toon Opsteen
Martien Verbruggen 64 29 - Frans vd Broek
Theo vd Laar
18 12 - Toon Nelissen
Hans v Erp
63 61 - Toon Cissen
Jan de Wit
25 9 - Martien v Eert
Rien v Tiel
30 31 - Andre Schepers

SPORTAGENDA
VOW Jeugd 11 januari 2020
VOW JO19-1
VOW JO17-1
VOW JO15-1
VOW JO13-1
VOW JO11-1
VOW JO10-1
VOW JO9-1
VOW JO9-2M
VOW JO8-1G
VOW MO19-1
VOW MO15-1
VOW MO13-1
VOW MO11-1

vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij

VOW JO7-1G uit
Zaal Schijndel Pollux zaal 14:00u
VOW JO7-2
uit
Zaal Schijndel Pollux zaal 14:00u
Het actuele programma is altijd te
vinden op de VOW website,

21 22
41 42
60 36
25 26
20 27
27 22
20 20
34 29
58 43
19 38
38 32

43 - 30
40 - 58
56 - 58
55 - 43
51 - 57

Maandag 30 december:
Rond de Kerk - Rond de Bulte
57 - 49
Het Einde vd Straat - Rudebroeck
42 - 42
Den Doornhoek - Jekschotstraat
59 - 50
Leins./Hoolstraat - Krijtenburg
46 - 48
Grootveld/Corsica - Het Begin vd Straat62 - 44
Tussenstand na 10 speelronden :
1 Den Doornhoek
558 punten
2 Leins./Hoolstraat
533 punten
3 Grootveld Corsica
511 punten
4 Rond de Kerk
508 punten
5 Krijtenburg
501 punten
6 Het Begin v.d. Straat
500 punten
7 Rond de Bulte
492 punten
8 Het Einde v.d. Straat
491 punten
9 Jekschotstraat
476 punten
10 Rudebroeck
448 punten
Toon Cissen, wedstrijdleider
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Patrick van Asseldonk erelid van VOW

In een overvolle kantine werd tijdens de jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie Patrick van Asseldonk benoemd tot
erelid van VOW. Voorzitter Marcel Zoete spelde in het
bijzijn van familie en vrienden het speldje op bij Patrick.
“Een zeldzame gebeurtenis. Een erelidmaatschap bij VOW
komt minder vaak voor dan dat de burgemeester lintjes
uitdeelt”, aldus Marcel.
Patrick is al jarenlang actief bij VOW. Eerst als voetballer
en daarna werd hij al snel een actieve vrijwilliger. Van
elftalleider, technisch coördinator, keeperstrainer, taken in
het jeugdbestuur tot diverse bestuursfuncties werden door
hem uitgevoerd. Ook was hij de rots in de branding tijdens
de jeugdkampen E en F waar hij jaren bij betrokken was.
De inzet en toewijding van Patrick als voorzitter van het
jeugdbestuur heeft er zeker toe geleid dat de vereniging
naar een hoger platform is getild. Wij willen Patrick graag
bedanken voor zijn jarenlange inzet bij VOW.

Voetbalquiz
Donderdag 30 januari 2020 vindt onze jaarlijks
Voetbalquiz weer plaats in de kantine. Maak een team
van vier personen en geef jezelf op bij een van de
volgende personen (o.v.v. teamnaam, namen
deelnemers en coach):
Carla vd Linden,tel. (06) 190 257 44
Jhonno v Rooij, tel. (06) 135 031 25
Jorg Gibbels, tel (06) 374 308 30
VOL = VOL!

Het voornaamste is dat je het leuk vindt!
Voor de Sociale hulp en de
Oppasdienst zoekt ONS welzijn
nieuwe vrijwilligers in Veghel, Erp
en kerkdorpen. “Dit
vrijwilligerswerk is dankbaar
werk,” weet Esther de Bie, sociaal
werkster bij ONS welzijn uit de verhalen die zij hoort.
Esther coördineert de Sociale hulp en de Oppasdienst. Zij
ondersteunt de vrijwilligers die regelmatig bij iemand
langsgaan of die even iemand gezelschap houden om de
mantelzorger te ontlasten. “Je hoeft er echt niets bijzonders
voor te kunnen,” zegt ze. “Als je het leuk vindt om iets met
iemand anders te gaan doen, is er bijna altijd iemand
waarvoor je iets kunt betekenen.”
Mannen en vrouwen die meer willen weten of die zich
willen aanmelden, kunnen contact opnemen met ONS
welzijn. Dat kan op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur, tel.
(088) 374 25 25 of via het e-mailadres esther.debie@onswelzijn.nl.
Ondersteuning
Met alle nieuwe vrijwilligers is een kennismakingsgesprek
om te horen wat de vrijwilligers het beste ligt en wat ze
liever niet doen. ONS welzijn kijkt dan welke vrijwilliger
het beste bij een vraag past en gaat ook mee naar het eerste
kennismakingsgesprek. Als de kennismaking goed verloopt
voor beide partijen maakt de vrijwilliger verdere afspraken
met degene die hij of zij gaat bezoeken. De vrijwilligers
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kunnen te allen tijde een beroep doen op een beroepskracht
van ONS welzijn als ze ergens mee zitten. Van de
vrijwilligers wordt verwacht dat zij goed met mensen om
kunnen gaan en dat zij zich minimaal een dagdeel per twee
weken beschikbaar stellen. Voor hun inzet trakteert ONS
welzijn de vrijwilligers op een jaarlijks uitje en een kleine
attentie aan het einde van het jaar.
Samen iets doen
De vrijwilligers van de Oppasdienst zijn er om de mensen
even te ontlasten, die dag in dag uit de zorg voor een naaste
hebben. Zij komen een ochtend, middag of avond per week
in huis, zodat de mantelzorger met een gerust hart iets kan
gaan doen. “Meestal gaan de vrijwilliger en de zieke samen
iets doen,” weet Esther de Bie, “een wandeling maken, met
de duofiets op pad, foto’s kijken, de krant lezen of een
spelletje doen bijvoorbeeld.” De vrijwilligers hoeven geen
verzorgende en verplegende taken te doen.

8 jan. 2019 – 15 jan. 2019
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Je eigen handschrift verbeteren
Netjes schrijven is voor iedereen mogelijk. Wat men vooral
nodig heeft, is geduld, oefening en de juiste aanwijzingen.
Dit laatste wordt geboden door een ervaren cursusleider die
binnen het onderwijs al heel wat leerlingen een mooi
handschrift heeft aangeleerd. De training is geen les in
kalligrafie (schoonschrift), waarbij men nieuwe
handschriften met kunstige letters aanleert. De docent gaat
uit van het handschrift van de deelnemer en met de nodige
tips zal dat gegarandeerd verbeteren. De training bestaat uit
3 bijeenkomsten, zodat de deelnemers voldoende
gelegenheid hebben om te oefenen en zich al doende het
geleerde eigen te maken. Deelname kost € 15,00. De
deelnemers krijgen de nodige materialen om mee te
schrijven, waaronder een goede vulpen.

Genieten
“Vrijwilligers van de Sociale Hulp doen ongeveer
hetzelfde als de vrijwilligers van de Oppasdienst, maar de
achterliggende gedachte is anders,” verduidelijkt Esther de
Bie. “Vrijwilligers van de Sociale Hulp zijn er om samen
met mensen, die daar zelf niet toe komen iets te gaan doen. Maandag 20 januari Informatie-avond
Activering en verzachten van eenzaamheid is het doel.” Uit
over chronische pijn
de verhalen die Esther van vrijwilligers en klanten hoort,
komt één aspect het meest naar voren: ze genieten er allebei
Chronische pijn is helaas een veelvoorkomend probleem.
enorm van.
Al na 12 weken of langer pijnklachten spreken we van
chronische pijn en het treft 1 op de 3 Nederlanders. Lang
werd ook gedacht dat medicatie de enige methode was om
Netjes schrijven kan iedereen leren!
deze pijn te behandelen.
De een is gezegend met een
Inmiddels weten we dat er meer en vaak effectievere
prachtig, sierlijk handschrift.
methoden zijn. Deike Otte is psychosomatisch
De ander is al blij wanneer het
fysiotherapeut en Silvia Thyssen is oefentherapeute Cesar.
überhaupt leesbaar is. Het kan
Ze zijn beiden aangesloten bij het netwerk chronische pijn
echter belemmerend werken
in de regio Oss. Zij willen op deze avond meer informatie
wanneer je iets voor een ander
geven over het begrip chronische pijn en de behandelopties.
moet schrijven en je erg
De avond wordt georganiseerd binnen Plein Zwanenberg in
onzeker bent over je handschrift. Het kan zelfs zo erg zijn
Oss, Gezondheidslaan 1e. De toegang is gratis, aanmelden
dat mensen zich opgelaten voelen als een ander hun
is gewenst via info@fysioplusoss.nl
handschrift moet lezen. Doordat we steeds meer typen of
appen verleren we het schrijven een beetje. Het is echter
wel bewezen, dat we iets beter onthouden als we het met
een pen of potlood opschrijven. Dat wordt beter opgeslagen AED in Zijtaart (deze AEDs zijn dag en nacht op
in ons langetermijngeheugen. Kortom ‘wie schrijft, die
te halen)
blijft’.
Wij adviseren u om eens te kijken waar de AED’s
hangen, zodat u in een noodsituatie deze apparaten
Aan mensen die bijvoorbeeld formulieren netter willen
blindelings kunt vinden.
invullen, overzichtelijker aantekeningen willen maken of
1 Buitenmuur Dorpshuis Kant Ingang Dorpshuis
die graag trots willen zijn op hun handgeschreven
2 VOW-Zijtaart (bij kleedlokalen), Sportpark De
verjaardagskaart, biedt ONS Welzijn de training “Verbeter Vonders De Bresser (op de hoek van kleedlokaal aan de
uw handschrift” aan. Die wordt gegeven op de maandagen kant van het Tennispark)
20 en 27 januari en 3 februari, steeds van 19.30 tot 21.00
3 Zondveldstraat 10A, woning Hans en Brenda van
uur in Bibliotheek Veghel, Markt 1 in Veghel.
Lankvelt
Belangstellenden kunnen voor vragen of inschrijven contact 4 Biezendijk 33, Woning Marco van Asseldonk
opnemen met Andrea Olfen, sociaal werker van ONS
5 Doornhoek 3740, Gemeentewerf (bij ambulance post)
Welzijn. Dat kan van maandag tot en met donderdag, tel.
6 Hool 48, Gerard en Ineke van Rijbroek (Keldonk)
(06) 574 437 59 en via het e-mailadres andrea.olfen@ons7 Sweenslag 6, Het Thomashuis (Keldonk)
welzijn.nl.
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Prachtige eerste
buurtkeezenavond
in 2020.
Zoals het hoort, de start van een
nieuwjaar gaat niet altijd
vlekkeloos. “Zes!” had wat
computerproblemen, waardoor de
eerste ronde een kwartier later pas
kon beginnen. Die achterstand was
niet meer in te lopen. Pas tegen
elven kon de maandwinnaar bekend
gemaakt worden: het was het team
Buurvrouw en ex-buurvrouw dat de
volle 6 punten binnenloodste én ook
nog eens een grote voorsprong in
gewonnen pionnen had opgebouwd.
Behalve dat, zijn ze ook eerste
geworden in de spannende strijd om
de hoogste stand in de competitie.
Terwijl Krijtenburg 1 zich nog goed
wist te handhaven, was het voor de
andere kanshebbers een afscheid
van de podiumplaatsen. Opnieuw
zorgde deze avond voor een
grondige herziening van de
standenlijst. Dit keer niet alleen in
de bovenste regionen, ook meer
naar onder deden zich grote
verschuivingen voor. Kortom, het
was weer een mooie avond Keezen
in de volle huiskamer van Zijtaart.
Het spel blijft verrassen. Tot de
volgende keer: vrijdag 7 februari,
vanaf deze avond gaat de
inschrijving open van het Zijtaarts
Keezen Kampioenschappen op
vrijdag 17 april.
“Zes!” van EGZ. Evenementen
Groep Zijtaart

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.

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
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
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Naam
(06) Buurvrouw en ex
Buurvrouw
(22) Krijtenburg 1
(37) Meester vd Venstraat 2
(34) In Keez of Import(ance)
(42) Keez Erger je niet
(35) Soffelt (2)
(20) Boskamp
(09) Party Chicks
(10) Hartenvrouwen
(51) Broer en Zus
(19) Leinrecht
(04) Maan
(07) Keez-Moatjes
(01) HLV
(32) Jeroen & Mia
(16) De Pasopperkes
(30) De Keslearstraot
(31) Keslaerstraat - Zuid
(36) Meester vd Venstraat 1
(24) Krijtenburg 3
(26) De Achterburen
(15) Bospater
(28) Grootveld
(38) Weievenseweg 1
(49) De Kniegroep
(18) Soffelt (1)
(03) Rudebroek 2
(47) Ma-Ri
(33) Brosch
(23) Krijtenburg 2
(39) Keez & Co
(41) SlimKeezen
(50) Select
(08) BeautyKeez
(52) De Bruggie's
(44) De Koorknapen
(55) Nunen 9
(11) Her en Der
(14) De Boschnutjes
(48) VD Wijgert
(46) Rudebroek 4
(53) Team Lakefield
(43) M&M vd Doornhoek
(17) De Clercxjes
(40) Weieven
(21) PepTeam
(27) Vanderaatjes
(25) Krijtenburg 4
(12) Klets en Klats
(13) Kampstraat
(56) VIDO
(02) Rond de Bulte (1)
(45) Burgtjes
(57) ZES
(54) Seven
(05) De Akkertjes
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Spellen
12

Winst Verlies Punten Pionnensaldo
10
2
20
231-194

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
9
12
12
12
12
9
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
9
12
9
12
12
12
12
12
6
9
12
3
9
9

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
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
1
1
1

3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
6
6
6
6
3
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
5
8
5
8
8
8
8
8
3
6
9
2
8
8

18
18
18
16
16
16
16
16
16
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
8
8
8
8
8
8
8
8
6
6
6
2
2
2

235-212
227-215
220-210
232-200
233-203
230-215
229-216
209-210
219-220
226-211
226-214
222-211
223-213
228-218
227-224
221-220
226-225
214-224
206-217
166-145
227-213
225-212
216-210
218-212
173-168
219-221
223-226
219-223
214-221
212-225
203-221
224-216
206-203
213-210
221-219
222-226
214-219
220-228
214-224
215-232
198-223
167-165
217-216
158-163
214-222
221-229
217-228
217-231
197-229
113-112
163-169
213-230
57-59
154-177
147-178
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SA M EN B EW EGEN E N P LEZI ER BE LE V E N!

09.45 - 10.15 uur

Dorpshuis Zijtaartʫʫ

ʫbeperkt aantal plekjes beschikbaar

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 29 nr. 14

8 jan. 2019 – 15 jan. 2019

pagina 13

ssen40,e
l
k
€
ie
s 4
Muzslechts
rsue
u
c
r
iek ep 3 n
z
voo
u
m
lse van gro
o
o
ch
n
Nasindere
rk
voo

Muziek=Cool

Vind je het leuk om te zingen, dansen en muziek te maken? Dan is
de cursus Muziek=Cool echt iets voor jou! St Cecilia biedt een leuke
cursus aan waarin kinderen spelenderwijs kennismaken met muziek.

Wat?
Kennismaken met muziek staat tijdens de cursus Muziek=Cool centraal.
Dit gebeurt op een speelse en laagdrempelige manier. De kinderen
leren verschillende muzikale begrippen. Aan de hand van liedjes,
spelletjes en opdrachten wordt het muzikale gehoor en het gevoel
voor puls, timing en ritme, melodie en harmonie verder ontwikkeld.
Naast dat de cursus ontzettend leuk is, is het ook goed voor de
taalontwikkeling, de motoriek, het associatief vermogen,
het samenwerken en de creativiteit.
Wanneer?
De cursus Muziek=Cool wordt op vrijdag van 16:00 tot 16:45 uur in
Dorpshuis het Klooster gegeven. In de week voor de meivakantie vindt
de slotuitvoering plaats en laat je horen wat je allemaal geleerd hebt.
0CCƃQQRMWPLGLGCCPOGNFGPXQQTFTKGITCVKURTQGƃGUUGPQRGGP
instrument naar keuze.
Wie?
De cursus is geschikt voor kinderen van groep 3 en 4. Om de
cursus doorgang te kunnen laten vinden moeten minimaal 5
kinderen zich aanmelden. De cursus wordt gegeven door een
bevoegde, professionele en vooral enthousiaste docent van Beat-It
Muziekeducatie.

Muziekvereniging Sint Cecilia Zijtaart
Postadres: Pastoor Clercxstraat 79, 5465 RG Zijtaart
info@sintceciliazijtaart.nl | www.sintceciliazijtaart.nl
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Muziek=Cool

lessen
Muzieckhts € 40,e
voor sl
3 en 4
p
e
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t
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de lessag 24 januar
vrijd
in het
d
j
i
t
l
o
a scho
direct n Dorpshuis

van muziek maken wordt je slim
>>y«Õii«}iÛi
ÛÀ`Ài}À>ÌÃ«ÀiyiÃÃi

Waarom?
Muziek maken is leuk en samen muziek maken is nog
veel leuker! Daarnaast heeft wetenschappelijk onderzoek uitgewezen
dat muziek een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie
en de sociale vaardigheden van kinderen. Samen muziek maken
versterkt het groepsgevoel, de discipline en de sociale en emotionele
vaardigheden.

Aanmeldformulier

Ja, ik wil me graag aanmelden voor de cursus Muziek=Cool!
Voor- en achternaam:
Adres:
Postcode en plaats:
Geboortedatum:
Geslacht:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Handtekening ouders:

Vrag
e
info@Mail of b n?
el o
sin
of 06tceciliazij ns:
2097 taart.n
l
8507

Lever het ingevulde formulier uiterlijk 17 januar 2020 in bij Muziekvereniging St.
t. C
Cecilia,
ecililia
ec
ia
a,
Pastoor Clercxstraat 79. Of stuur een e-mail met je gegevens naar info@sintceciliazijtaart.nl.
ciliaziijt
jtaa
a rtt nl
Vermeld hierbij in het onderwerp: ‘aanmelding Muziek=Cool’.
Voordat de cursus begint wordt er contact met je opgenomen. Om de cursus door te kunnen
laten gaan moeten minimaal 5 kinderen zich aanmelden. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen
wordt het benodigd aantal lessen bepaald.
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Back to normal
We verheugen ons op de feestdagen, maar zijn tegelijk ook
weer blij als het allemaal weer voorbij is. Helemaal in de
war welke dag het ook weer is, uitslapen en veel eten of
drinken, vuurwerk, huisdieren die overstuur zijn. Het is
weer voorbij.
Weer aan het werk, kinderen weer naar school, dan dat
gezoen op het werk. Ik geloof dat het weer vaker de
gewone stevige handdruk is, de laatste tijd.
Wat brengt 2020
Gelukkig hoef je het oude jaar niet meer te evalueren, geen
goede voornemens meer te maken. Tegelijk zijn we
allemaal benieuwd wat dit jaar gaat brengen. Een echte
winter met een Elfstedentocht? Sneeuw of wateroverlast?
Stormen of hittegolven?
Drama Voor sommige mensen is 2020 slecht begonnen,
denk aan wat er in Arnhem is gebeurd. De jongens die iets
hebben aangericht waarvan ze nooit hebben kunnen
voorzien wat de impact daarvan zou zijn. Ze hebben het
leven van anderen verwoest, maar ze zullen ook zelf nooit
meer worden zoals ze waren. Het zal je kind maar zijn.
Nadenken
Dan ben je blij als jouw kinderen alleen maar geknald
hebben, vingers en ogen nog heel. Natuurlijk kun je niet
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alles voorkomen, maar het is goed dat ouders met hun
kinderen bespreken wat er zoal in het land is gebeurd. Niet
om ze bang te maken, maar om ze verantwoordelijkheid bij
te brengen. Te zorgen dat ze nadenken en dan maar hopen
dat het beklijft.
Geluk hebben Wim Sonneveld zei: “een opvoeder is een
stakker die in het duister tast”. Je moet ook heel veel geluk
hebben bij het opvoeden van kinderen. Je kan weinig
sturen, hoogstens hier een daar een beetje bijsturen. En dan
maar hopen dat het goed gaat en gelukkig gaat het meestal
goed.
Tips Er liggen altijd gevaren op de loer, je kunt niet alles
voorkomen, maar soms kun je wel wat kaders scheppen
voor jezelf en voor je kinderen om te voorkomen dat er echt
wat uit de hand loopt. Afspraken maken, ruimte bieden om
te praten, niet te snel oordelen, uitgaan van het positieve,
niet straffen maar belonen. Dat geef ik alle ouders van nu
mee voor het nieuwe jaar. Ik wens jullie alle goeds voor
2020.

Theater-Zanggroep KLIK presenteert
10 jarige jubileumshow
in 2020.
Revue Theater Pauper speelt zich af in een klein,
enigszins vervallen B theater. Er werken al 25 jaar een
groep uiteenlopende merkwaardige artiesten onder de
bezielende leiding van moeder Trees en zoon Casimir
Pauper.
Het theater heeft het moeilijk het hoofd boven water te
houden en u wordt meegenomen in een reeks
verwarrende gebeurtenissen. Onverwachte bezoekers,
grote ego’s, zaken die het daglicht niet kunnen
verdragen en de onderlinge verhoudingen tussen
showdanseressen, messenwerpers en goochelaars.
Kortom: drama, humor, spetterende muziek en
showbizz!
Theater Nesterle in Nistelrode:
Op 21 maart 2020 matinee 14.00 uur en
avondvoorstelling 20.00 uur.
Arrangement op 21 maart van Zijtaart naar Nistelrode,
vertrek bus vanaf het dorpsplein om 13.00 uur (middag
voorstelling)
• 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
• U kunt zich aanmelden voor het arrangement
via email: theaterpauper@gmail.com o.v.v.
‘Arrangement KLIK 21 maart’. Kaarten voor
het arrangement kosten € 27,50.
‘t Tejaterke in Best:
3 en 4 april 2020 avondvoorstellingen 20.00 uur.
Losse kaarten a €18,00 zijn te bestellen via
theaterpauper@gmail.com, tel.(06) 532 822 52
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