Bibliotheek Zijtaart zoekt vrijwilligers
Al bijna tien jaar kunnen inwoners van Zijtaart terecht in hun eigen bibliotheek, in
het klooster. Behalve basisschoolleerlingen en senioren kunnen alle Zijtaartse
leesliefhebbers er boeken en tijdschriften lenen. Bovendien kunnen zij gebruikmaken
van de complete collectie van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken. Gereserveerde
materialen worden gratis bezorgd in Zijtaart. De bibliotheek is op zoek naar
vrijwilligers.
Het bibliotheekpunt is bedoeld voor alle inwoners van Zijtaart. Zij kunnen er boeken lenen,
maar ook via internet gereserveerde materialen ophalen. Bovendien kunnen boeken die
bijvoorbeeld in Veghel geleend zijn, in Zijtaart teruggebracht worden en andersom. De
collectie bestaat uit kinderboeken, romans, tijdschriften en grootletterboeken.
Het bibliotheekpunt is open op dinsdagmiddag van 13.45 tot 15.15 uur, dinsdagavond van
18.00 tot 19.00 uur en donderdag van 18.00 tot 19.00 uur. De uitlening wordt verzorgd door
vrijwilligers en een bibliothecaris van Bibliotheek Meierijstad. Wie een bibliotheekpas
heeft van Meierijstad is automatisch lid. Andere belangstellenden kunnen ter plekke een
abonnement nemen.
Voor het Bibliotheekpunt in Zijtaart zijn we op zoek naar vrijwilligers voor de
dinsdagmiddag, het tijdstip waarop de leerlingen van de basisschool lenen.
Belangstellenden kunnen zich melden bij Ellen Coehorst op vec@nobb.nl

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 26 januari 10.30 uur Presentatieviering 1e H.Communie Pater Holterman
(Vivace)
Wij gedenken: Jaargetijde Cor Oppers: Bertha Oppers- van Erp: Jaargetijde Martien van
den Braak: Huub Barten: Antoon en Nolda Pepers- van den Tillaart: Opa Jos van der
Linden namens Jill Barten
Mededeling: Zaterdag 18 januari is Lenie van de Rijt, in de leeftijd van 58 jaar overleden.
De afscheidsdienst is a.s. donderdag 23 januari om 11.00 uur in “Het Dorpshuis”te Zijtaart,
waarna zij op onze Parochiebegraafplaats zal worden begraven.

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.

Het is nauwelijks te bevatten dat we afscheid
moeten nemen van onze lieve vriendin

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: 0615276074.

Onze vriendengroep zal nooit meer hetzelfde
zijn.

Lenie van de Rijt

De Kammerui

Gezocht!
Geregistreerde gastouder/oppasmoeder,
aan huis voor 3 kinderen.
Voor 2- 3 (mid)dagen in de week,
flexibel inzetbaar.
Bij interesse/of meer informatie graag
contact opnemen via 06 - 429 704 65

26 JANUARI: ONTHULLING
MONUMENT LEVENSLICHT
Op 27 januari is het 75 jaar geleden dat concentratie- en
vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau, hét internationale
symbool van de Holocaust, werd bevrijd.
Om mensen in hun eigen gemeente te betrekken bij dit
oorlogsverleden, is op verzoek van het Nationaal Comité 4
en 5 mei een tijdelijk lichtmonument ontworpen door
kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde:
LEVENSLICHT.
Het tijdelijke monument draagt bij aan het besef dat Joden,
Roma en Sinti die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn
vervolgd, gedeporteerd en vermoord, plaatsgenoten of
buren van ons allen waren.
Op zondag 26 januari om 17.45 uur wordt op het Heilig
Hartplein in Veghel het tijdelijke lichtmonument van
Meierijstad onthuld. Iedereen die zich betrokken voelt is
van harte welkom. Het monument is tot en met vrijdag 31
januari te bekijken

Foto expositie Alzheimer in Dorpshuis Het Klooster
Werkgroep Zorg en Welzijn organiseert in samenwerking
met het Dorpshuis Zijtaart, Ons Welzijn en Stichting
vrienden van Dementie Vriendelijk Meierijstad een foto
expositie over mensen met Alzheimer.
Leden van vijf fotoclubs uit de gemeente Meierijstad
hebben op verzoek van de Stichting vrienden van Dementie
Vriendelijk Meierijstad 15 mensen met dementie
geportretteerd. Een bijzondere uitdaging voor fotograaf en
de persoon met dementie. De foto’s laten zien hoe deze
mensen nog in het leven staan en hoe zij nog mee kunnen
doen in de maatschappij.
In de overdekte galerij en ontmoetingszaal van het
Dorpshuis kunt U de tentoonstelling bekijken. De expositie
heeft al op verschillende plaatsen in Meierijstad veel
waardering gekregen.
Esther de Bie ONS Welzijn enTrudy Daatselaar Alzheimer
Nederland afd. Noordoost Brabant zullen samen een
informatieve presentatie verzorgen over de ziekte van
Alzheimer en hoe we als samenleving en omgeving
dementie vriendelijk kunnen zijn. Door het toenemend
aantal ouderen en de vergrijzing worden steeds meer
families geconfronteerd met de gevolgen van verschillende
vormen van dementie. Steeds meer ook zullen zij gewoon
thuis wonen, omdat verpleeg- en verzorgingshuizen moeten
krimpen. Toch zijn er nog veel vormen van ondersteuning
mogelijk voor patiënt en mantelzorger. Esther en Trudy
zullen u in hun presentatie hierover informeren.
De expositie opent 3 februari en duurt tot 20 maart 2020.
Belangstellenden die de opening van de expositie en de
informatieve presentatie willen bijwonen zijn van harte
welkom.
Datum: maandag 3 februari 19.00uur
Locatie: dorpshuis Het Klooster/Ontmoetingszaal
Bij vragen kunt u contact opnemen met Alda Gloudemans
06 - 209 785 07
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Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van redactielid van het eerste uur

Lenie van der Rijt
Al ruim 28 jaar zette Lenie zich vol overgave in voor het Zijtaarts
Belang, net zoals ze dit voor zoveel meer verenigingen in Zijtaart deed.
Een inspanning waar ze terecht een lintje voor mocht ontvangen.
Wij hebben Lenie mogen meemaken als een hartelijk en bevlogen
mens. Een doorzetter, die ondanks alle tegenslagen, met name in de
laatste jaren, toch haar aandeel wilde blijven leveren aan de
wekelijkse uitgave van het Zijtaarts Belang, al was het vanaf een
laptop in het ziekenhuis. Iemand die tegen alle stroming in het
maximale wilde bereiken en daarin altijd zelf de regie heeft gehouden.
Wij hadden geen moment kunnen vermoeden dat onze traditionele
Kerst redactie-avond van 16 december de laatste keer was dat we met
de voltallige redactie bijeen zouden zijn.
Lenie, het is niet hetzelfde zonder jou. Het allerlaatste bericht van jou
in onze wekelijkse redactie-appjes is veelzeggend voor hoe jij in het
leven stond: met de duim omhoog.
Wij wensen alle familie en vrienden van Lenie veel sterkte in deze tijd.
Redactie Zijtaarts Belang
Jac Schuurmans
Bert Raaijmakers

Tonny van de Tillart

Ietje Rooijackers

Lonneke Schuurmans
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KBO
AGENDA
Maandag 27 januari 13.00 uur Regio biljarten
Maandag 27 januari 13.30 uur Kaarten
Dinsdag 28 januari 09.30 uur Seniorenkoor
Dinsdag 28 januari 12.00 uur Eetpunt
Dinsdag 28 januari 13.00 uur Comp. Biljarten
Dinsdag 28 januari 14.00 uur Line dansen
Woensdag 29 januari 13.00 uur Vrij biljarten
Woensdag 29 januari 13.30 uur Kienen
Donderdag 30 januari 09.00 uur Wandelen
Donderdag 30 januari 12.00 uur Eetpunt
Donderdag 30 januari 13.00 uur Comp. Biljarten
Donderdag 30 januari 13.30 uur Kaarten
Vrijdag 31 januari 13.30 uur Bridgen

Voor al uw friet en snacks!
WEEKENDSNACK

Broodje Hamburger

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag regionale senioren biljartcompetitie
Wijbosch - Zijtaart d.d. 16 -1-2020
Gerard van Alebeek
Wim Gevers
Toon Schouten
Tjeu vd Westelaken
Leo Vogels
Hans van Gaalen
Jos van Tartwijk
Ad Verhoeven

38 35
43 25
20 21
35 33
31 39
15 25
25 21
12 5

- Toon Cissen
- Frans van Leuken
- Wim vd Sanden
- Toon Nelissen
- Ad vd Ven
- Tonnie van Uden
- Toon Opsteen
- Jan vd Oever

52
44
36
35
33
32
28
19

44
44
22
32
46
44
15
29

Uitslag wedstrijden pentatlon-competitie KBO
Zijtaart d.d. 14-1-2020
Rien van Tiel - Willy vd Berkmortel
Cor Coppens - Cor van Zutphen
Andre Schepers - Toon vd Oever
Mies Gibbels - Toon Cissen
Chris van Helvoirt - Frans vd Broek
Jan de Wit - Theo van Eert

4-3
4-5
2-6
2-3
1-4
2-5

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

SPORTAGENDA

VOW Jeugd 25 januari 2020
VOW JO19-1
Festilent JO19-2
14:30u
VOW JO17-1
DAW Schaijk JO17-2 14:30u
VOW JO15-1
DAW Schaijk JO15-3 13:00u
VOW
JO13-1
vrij
Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO
VOW JO11-1G
09.45u-10.30u gymzaal
Zijtaart week 3
VOW JO10-1
11.15u-12.00u gymzaal
VOW JO9-1
12.45u-13.30u gymzaal
Ad vd Ven
32 20 - Frans van Leuken 41 49
VOW JO9-2M
Eli JO8-3M
10:45u
Tonnie van Uden
32 25 - Wim vd Sanden
39 47
VOW JO8-1G
10.30u-11.15u gymzaal
Jan vd Oever
18 28 - Ton de Rooij
16 13
VOW MO19-1
vrij
Martien Verbruggen 64 72 - Toon Opsteen
27 25
Mariahout MO15-1
VOW MO15-1
12:30u
Tonn Verbruggen
25 20 - Toon Nelissen
34 39
VOW MO13-1
12:00- 12:45 gymzaal
Cor Coppens
21 12 - Henk vd Ven
18 14
VOW MO11-1
09.00u-09.45u gymzaal
Rien van Tiel
30 43 - Cor van Zutphen 60 34
zaal 't Ven
VOW JO7-1G
14:00u
Toon vd Oever
30 34 - Willy vd Berkmortel 25 18
zaal 't Ven
VOW JO7-2
14:00u
Jan de Wit
25 26 - Toon Cissen
58 72
Tonn Verbruggen
25 22 - Ton de Rooij
16 16
V.O.W. Jeugd
Cor Vissers
12 4 - Harrie vd Hurk
20 9
Frans vd Broek
20 23 - Martien van Eert 19 23
Henk vd Ven
18 17 - Andre Schepers
38 48 Het actuele programma is te vinden op de VOW website,
Theo van Eert
36 47 - Willy Henst
24 16 https://www.vow.nl/wedstrijdprogramma-jeugd/
Hans van Erp
63 40 - Theo vd Laar
18 20
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VOW Senioren 25 januari 2020
15:30u

VOW VETERANEN Brabantia

VOW Senioren 26 januari 2020
14:30u
11:00u
11:00u

VOW
VOW 2
VOW 5

1 HHC'09 1
Odiliapeel 2 oefen
Avesteyn 5

SPORTUITSLAGEN
VOW Senioren 19 januari 2020
8 - 1 Nijnsel/TVE Reclame VOW 5

WINTERWANDELING, voor iedereen
die iemand mist

22 jan. 2019 – 29 jan. 2019

PieterBrueghelHuis, Middegaal 25. Iedere laatste
maandagavond van de maand komen daar enkele tientallen
mensen bijeen. Zij maken een praatje met elkaar, spelen een
spel onder het genot van een drankje of zitten daar de
dingen die gebeuren in zich op te nemen. Het is er gewoon
gezellig en iedereen mag er zichzelf zijn. De toegang is
gratis, aanmelden hoeft niet en later komen of eerder
weggaan is geen probleem.

Rustig hoekje
Het café is er voor en door mensen met autisme vanaf 18
jaar en hun naasten. Bezoekers komen niet alleen uit
Meierijstad, maar ook uit Boekel, Landerd, Uden, Bernheze
en omgeving. In het café hangt een sfeer, zoals je dat in een
café kunt verwachten. Er worden vrolijke en serieuze
gesprekken gevoerd, soms onderbroken, als iemand
enthousiast opgaat in een spel. Ideeën over de invulling van
de maandelijkse ontmoetingsavonden zijn welkom. Daarom
zijn de organisatoren er ook blij mee, dat er iedere keer
weer nieuwe mensen binnenlopen. Het is niet moeilijk om
aansluiting te krijgen in het Autismecafé. Je kunt gewoon
aanschuiven bij een groepje of in een rustig hoekje gaan
zitten als je niet zo’n behoefte hebt aan de gezellige drukte.
Eén nuttige tip: neem contant geld mee om je consumpties
te betalen, want je kunt er niet pinnen.

Bibliotheekpunt Zijtaart

Er is binnenkort opnieuw een wandeling voor iedereen
Dorpshuis 'Het Klooster
die een dierbare verloren heeft. Deze is op zondag 26
dinsdagmiddag
januari. Samenkomst is om 09.30 uur op het terras voor
dinsdagavond
De Boswachter, Gemertsedijk 10 in Erp. Deelname is
donderdagavond
gratis.
Herkenning, het gevoel er niet helemaal alleen voor te
staan, mensen die jouw verdriet begrijpen, die ook zonder
veel te zeggen weten wat je voelt en bedoelt. Vier keer per
jaar is er een wandeling, voor iedereen die een dierbare
verloren heeft. In ieder seizoen is er een nieuwe wandeling.
Ook in 2020 zijn er vier nieuwe wandelingen gepland. De
eerste daarvan is de winterwandeling op zondag 26 januari
a.s. Tijdens de wandeling van ongeveer een uur door de
bossen van 'Het Hurkske' kunnen herinneringen, ervaringen
en gevoelens met elkaar worden gedeeld. Een wandeling
waarbij je jezelf kan en mag zijn, waar je jouw verhaal kunt
delen. Maar ook een wandeling waarbij je gewoon even stil
mag zijn.
Samenkomst is om 09.30 uur bij De Boswachter in Erp.
Deelname aan de wandeling is gratis, zo ook het kopje
koffie of thee na afloop bij 'De Boswachter'. Vooraf
aanmelden is niet verplicht, maar wel fijn. Je kunt een mail
sturen naar mariska@mariskavanvliet.nl of bellen naar
(0413) 32 25 27. Je bent van harte welkom!

Het is gewoon gezellig in het Autismecafé
Alle Sinterklaas- en kerstvieringen, de feestelijke
bijeenkomsten met familie, vrienden en collega's, het
vuurwerk en alle goede wensen en voornemens zitten weer
opgeborgen in ons geheugen als op maandag 27 januari het
Autismecafé in Veghel opnieuw haar deuren opent. Mensen
met autisme en hun naasten zijn van harte welkom om dan
tussen 19.30 en 22.00 uur binnen te lopen bij het
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openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur
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Twee routes
Er zijn twee routes uitgestippeld. Route 1 is voor de
hardlopers en powerwalkers, die 13 kilometer lang is (als
knipoog naar de 13 kernen die de gemeente Meierijstad rijk
is). Route 2 is voor de wandelaars, die 16 of 8 kilometer
lang is. Je start bij ‘t Hart van Veghel en eindigt bij ’t Hart
van Bourdonck. Dat verklaart meteen de naam van het
evenement: van Hart tot Hart.
Op zaterdag 9 mei houdt muziekvereniging St. Cecilia een Initiatiefneemster Marijke Hendriks: “Het moet een
‘guilty pleasure’ in concert. Hier willen we de top 15 laten jaarlijks terugkerend evenement worden, waarbij je als
deelnemer ieder jaar een ander deel van Meijerstad verkent.
horen van guilty pleasures van de Zijtaartse samenleving.
Bij het hardlopen is ook een estafetteloop mogelijk, waarbij
Welk nummer luister je met lichte schaamte of geeft je
je na 6,5 kilometer het stokje overgeeft aan iemand anders.
stiekem rode oortjes? Welke muziek draai je wanneer er
De navolgende jaren is het de bedoeling om alle kernen te
niemand thuis is? Bij welk nummer sta je het liefst te
betrekken, maar eerst even deze eerste editie goed
dansen op de tafel, maar durf je dat niet in het openbaar te
doen? Zulke nummers willen wij graag ten gehore brengen! opzetten.”
Je mag in alle categorieën denken: pop, rock, marsmuziek,
Bewegen voor het goede doel
klassiek, dance etc.
Het goede doel ligt in het verlengde van het evenement:
Jouw eigen top 3 mag je sturen naar
fanfare@sintceciliazijtaart.nl tot 1 februari 2020. Wanneer Kids Run Free. Dit is een organisatie die is opgericht door
jouw nummer in de top 15 gaat verschijnen, brengen we je de oud-Erpse Martine Verweij. Zij ziet het als haar missie
om wereldwijd meer kinderen aan het bewegen te krijgen:
uiteraard op de hoogte zodat je er op 9 mei voor klaar zit!
“Obesitas is een groot probleem. Dat komt mede doordat
Uiteraard is iedereen van harte welkom om dit gezellige
steeds meer kinderen steeds minder buiten komen. Martine
meezing concert te komen beluisteren! We zien graag de
reacties tegemoet en verwelkomen jullie op zaterdag 9 mei wil dat tegengaan door kinderen op een speelse wijze meer
te laten bewegen en meer naar buiten te lokken. Een
om 20.00 uur in Dorpshuis Het Klooster.
supermooi project, dat helemaal aansluit bij ons evenement
en waar wij dan ook graag ons steentje aan bijdragen.”
Met muzikale groet,
Muziekvereniging St. Cecilia Zijtaart
Zondag 29 maart
De eerste editie is op zondag 29 maart. Kosten voor
Verbinden door te bewegen: de van Hart tot deelname zijn € 13,00. Dat is inclusief een bijdrage voor
het goede doel. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis
Hart Loop
meedoen. Inschrijven kan via www.vanharttothartloop.nl.
Wij zetten 2020 in het teken van verbinden, Meierijstad Houd tevens ook onze social media in de gaten!
verbinden door te bewegen. Dat is het doel van een
nieuw sportief evenement: de van Hart tot Hart Loop.
Vrijwilligers gezocht!
Als deelnemer kun je kiezen of je gaat hardlopen,
Er moet nog veel gebeuren, vooral op de dag zelf. We zijn
wandelen of powerwalken door Meierijstad. En voor het op zoek naar verkeersregelaars, mensen die posten willen
goede doel: Kids Run Free, een project van een oud
bemannen zoals bij water, eten, medailles, etc. Wil je
inwoner van Meierijstad om kinderen meer te laten
meehelpen? Laat het ons weten via
bewegen.
info@vanharttothartloop.nl!

'Guilty Pleasure' in concert

Zondag 29 maart vindt het evenement
plaats. Een nieuw sportief evenement
waarbij het doel drieledig is:
Meierijstad verbinden door
verschillende kernen onderdeel te
laten zijn van de route. Samen al het
moois te zien wat Meierijstad te
bieden heeft.
Bewegen, wandelen, hardlopen of
powerwalken. Tevens is er een
estafette mogelijkheid. Er is voor ieder
wat wils!
We halen geld op voor Kids Run
Free, het goede doel dat kinderen meer
laat bewegen iedere dag. Door samen
te rennen, wandelen en samen doelen
te behalen en zo meerdere marathons
per jaar te lopen.
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De 24 uur van Zijtaart: een topper!
Een spannend en écht Zijtaarts
evenement!
Was het waar? Zagen we bij het overhandigen van de
trofee van de “de 24 uur van Zijtaart” inderdaad twijfel? De
kopman van “De Kneup, de trotse winnaar 2 jaren geleden,
kon er maar moeilijk afstand van doen. Twijfelde hij
mogelijk aan de kansen van zijn team? Op 15 februari zal
duidelijk worden of “De Kneup” de titel mag prolongeren!
Daarna was er een “vaandelparade”: de deelnemende teams
toonden hun creatieve vaandels die gedurende deze 24 uren
constant te zien waren in de activiteitenzaal van Het
Klooster.
Enthousiaste deelnemers
Ruim 400 deelnemers maakten de start van de “24 uren van
Zijtaart” mee. Iedereen was ook al meteen in de beste
stemming: het startmoment werd krachtig ondersteund door
de korte filmische compilatie van Eric van Asseldonk met
stimulerende muziek daaronder. Iedereen in de
startblokken! De teams werden onmiddellijk aan het werk
gezet. Met "Expeditie Robinson" in het achterhoofd werd
het uiterste gevraagd van de uitverkoren deelnemers. Alleen
met een volledige overgave aan de teamgeest konden de
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voorgezette “maaltijden” van onze meesterslager Ad van
Kessel verorberd worden. Wie eet nu vrijwillig
meelwormen, sprinkhanen en testikels van stieren. Maar om
het team te laten overleven, zetten de uitverkorenen hun
tanden in de etenswaren. (De organisatie had uit voorzorg
de EHBO ingeseind én enkele emmers klaargezet. Voor het
geval..) Laat team “De Kneup” nu toevallig(?) de snelste
tijd neergezet hebben. Slechts 5.22 minuten hadden ze
nodig. Smakelijk! Spectaculair was natuurlijk de technische
opdracht van het zelf vuur maken zonder lucifers en
vervolgens doelschieten met knikkers en katapult. Het werd
bijna een rage!
Spellen spelen
De andere teamleden werden ook aan het werk gezet. Alle
zintuigen waren nodig, de zenuwen moesten worden
beheerst en het intellect op scherp gezet. Het populaire spel
“Keezen” moest onder tijdsdruk worden gespeeld, de oren
getest op het geluid van muziekinstrumenten. Nog tal van
andere spellen waren bedacht om de deelnemers het ultieme
gevoel te geven de volledige 24 uren in touw te zijn. Veel
voorbereidingen waren nodig om de onderdelen zo goed
mogelijk uit te voeren. Geholpen door de goede organisatie
lukte dat vrijwel bij alle teams.
De Zijtaartse kwis
Heftig moeilijk was het weer dit jaar. Maar voor elk team
geldt hetzelfde, om de 110 vragen te beantwoorden. De elf
onderdelen leverden de deelnemers de nodige hoofdbrekens
op. Natuurlijk! De elfhonderd punten krijg je niet voor niks.
Goed zoeken, snel de juiste informatie vinden, goed
combineren en handig met de computer of smartphone zijn:
het zijn de standaard talenten die ingezet moeten worden.
Het team dat beschikt over “geheugen mensen” én digitale
supertalenten zal hoge ogen gaan gooien! Ondertussen
moest ook nog de “geheime opdracht” worden uitgevoerd:
zwemmen in Erp bij “De drie Essen”.
De nachtelijke uren
Met 3 willekeurige woorden een locatie vinden? Het kan,
maar je moet wel weten hoe het werkt. Team V.O.W. wel;
de anderen hadden wat hulp nodig. Een pracht ervaring: de
weg vinden in het holst van de nacht, maar wel bij volle
maan.
Dressuur
Met de beste (stok)paarden naar onze prachtige rijhal. Daar
een kür neerzetten van jewelste! Draf of galop, telgangen of
een piaf; het kwam allemaal voorbij. Wat een sfeer!
Mogelijk gemaakt door de medewerking van allerlei
verenigingen en vrijwilligers. Zijtaart op z’n best!
Wie bedenkt het? Een pubkwis in de kleine uurtjes. Een
afvaardiging ging de zware en sportieve strijd aan om tóch
te komen tot fatsoenlijke antwoorden op de vragen en
opdrachten. Een enorme uitdaging. Ook een puzzel van
1000 stukjes leggen; ga er maar aan staan met je slaperige
ogen en – mogelijk – benevelde blik. Ook werden de teams
opgezadeld met het maken van een feestelijke bruidstaart.
Alsof dat allemaal wel kon. Blijkbaar wel: om elf uur
kwamen ze aanzetten. De hele glazen gang van Het
Klooster rook naar het heerlijke taartbuffet. (Op een enkele
taart na….. muf !) Onze bakker Antoine vd Rakt als jurylid
kon beginnen. Een “heel Zijtaart bakt” opgave.
Kanshebbers: met Witte Wellie Veul, Strijden v.d. Heijden
en Wooly Bully!

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 29 nr. 16

22 jan. 2019 – 29 jan. 2019

pagina 8
bedankt. Zonder alle
medewerking is een
dergelijk evenement niet
uitvoerbaar!
Op 15 februari is de
bekendmaking van de
uitslag van al die
onvergetelijke
opdrachten.

Plaats: Feestzaal
Kleijngeld. Zaal
open om 20.00 uur.
Opening om 20.30
uur.
Tot dan!
De 24 uren van
Zijtaart
De eindronde
Een kleurrijke stoet bruidswagens, sjezen, karren, fietsen en
motoren trok rond half twee door Zijtaart. Wat was er aan
de hand? Nou, gewoon het klapstuk van de 24 uur! Wel
opvallend dat er meer bruidjes waren dan bruidegoms.
Vastgelegd op de gevoelige plaat natuurlijk door Puur &
Simpel. De unieke boeketten moesten natuurlijk eerst
gebonden worden. Bij wie anders dan bij Broks Bloemen;
bloemen waren er in overvloed en dit kwam ten goede aan
de mooie creaties.
Alle deelnemers waren nu weer bijeen in Het Klooster voor
het eindspel. Spannend was het tot het einde: wie hield de
“Toren van Pisa” tot het laatst in evenwicht? ff Dimme kon
de zenuwen (en de oplossing van de opdrachten) het beste
in bedwang houden, op de voet gevolgd door CV de
Reigers.
Het organisatie van de 24uur kan terugkijken op een
geslaagde 4de editie. Niet vergeten: alle vrijwilligers,
sponsoren, verenigingen en het Dorpshuis van harte

De Zwijntjes Zijtaart
Zou jij willen biljarten in competitieverband?
Dan zijn wij, Biljartvereniging De Zwijntjes,
op zoek naar jou.
Wij biljarten van september tot eind mei in ons
clubhuis bij Frank en Yvonne, op maandag- en
woensdagavond
Meld je aan bij Toon van den Oever, (0413) 36
30 54 of via toon.vandenoever@ziggo.nl
Wij gaan in maart nog starten met een
tussencompetitie, meld je dus NU aan.
Dames en heren, wij zien jullie aanmelding
graag verschijnen

Liveshow “De Reigers pakken uit”
een groot succes!
Afgelopen vrijdag en zaterdag konden het publiek en de
beeldbuiskijkers thuis, genieten van een geweldige show
met veel dans, zang, cabaret en natuurlijk niet te vergeten,
de muzikale klanken van Blaaskapel de Boemelaars zoals
we die van hen gewend zijn! Beide avonden waren volledig
uitverkocht.
Na meer dan acht jaar afwezig te zijn geweest werd de
show geopend door dansgroep Mimosa. De dames waren
het dansen niet verleerd. Het was een spektakel om naar te
kijken. Op het eind van de dans kwamen Prins Jeroen en
Adjudant Twan tevoorschijn en knalde de confetti rijkelijk
in het rond. Prins Jeroen deed zijn welkomstwoordje in de
ton. Nadat iedereen welkom was geheten werd de
microfoon overgedragen aan de presentatrices Nicole Maas
en Susan van Nunen. Zijtaartse mensen konden vooraf
wensen insturen. Als rode draad door
het programma werden er
daadwerkelijk mensen op een ludieke
manier verrast. Rianne DingemansWierts wil graag trouwen met haar
grote liefde Hans. Echter, hij moet dan
op zijn knieën gaan en niet andersom.
Hans van de Laar kreeg knielappen
aangeboden zodat hij thuis kon gaan
oefenen. Ook Maurits van Berkel had
zijn grote wens kenbaar gemaakt.
Deze luidde als volgt: Winnen van Pat
en Patries tijdens de optocht van Reigersland! Om Maurits
een hart onder de riem te steken kwamen Pat en Patries hem
verrassen met een livebezoekje in de studio. Ze wisten
Maurits te overtuigen dat het hem dit jaar gaat lukken. Ze
slaan dit jaar over aldus de woorden van Pat. Het publiek
kon na deze wensen genieten van de dansmariekes met hun
gardedansen. Met hun geweldige showdans namen zij de
kijker mee naar een betoverende speelgoedwinkel, waar
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verschillende Disneypoppen, houten speelgoed, snoepgoed
en sesamstraatfiguren tot leven kwamen. ZOT nam de
kijker mee naar hun eigen betoverde sprookje. Een parodie
van verschillende, door elkaar gehusselde sprookjes in een
komisch jasje gestoken. Op het podium stond “De
wensenpot” waaruit weer gegrabbeld werd. Tom Vervoort
mocht het podium betreden en werd omgedoopt tot Pupil
van de Week. In zijn tenue mocht hij weer plaatsnemen in
de zaal waar hij kon genieten van een optreden van zijn
vrienden The Big Five. Op de reservebank van VOW kwam
diverse dorpspraat voorbij. Een prachtig optreden van Tom
en Hans van den Oever, Stijn van den Tillaart, Mark van de
Crommert en Paul van Nunen. De PZC-act had als wens om
als NicSus te blijven slapen bij de overige commissieleden.
Op het witte doek kon de kijker genieten van verschillende
afleveringen die als rode draad gedurende de show werden
gepresenteerd. De raad van 11, het bestuur, Prins Jeroen,
Adjudant Twan en de dames Jill en Saskia kwamen met
hun parodie van de The Masked Singers. Voor de “jury” en
de kijkers in de studio was het gissen wie er toch achter het
masker zat. Berry Knapen had een prachtige buut met zijn
typetje Rinus d’n dakdekker, wat menig lachsalvo’s
losmaakte bij het publiek. Ook buitendorpse cabaretgroep
Jeroens Clan wist het publiek smakelijk te vermaken. Deze
jongens waren speciaal voor Mieke Maas in de studio
aanwezig aangezien Mieke de wens had om deze jongens
weer eens te ontmoeten. Ine van Kessel werd verrast door
een emotionele brief van haar vriendinnen Manuela, Dorien
en Dianne. Ook werd zij samen met Anja van Boxmeer in
het zonnetje gezet door Stan, Gonnie, Wilma en Paul door
middel van een muzikaal bedanklied. Dit viertal wist de
zaal helemaal “zen” te krijgen met hun workshop
“Mindlessness”. Showgroep Return danste op een medley
van Grease. Deze groep meiden kreeg het zelfs voor elkaar
om drie raadsleden de heupen soepeltjes te laten bewegen.
Meer as 11 was “neergestreken” op het podium met vele
muzikanten. Hun act André Vieux kwam schitterend over
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op en hun spectaculaire decor maakte deze act helemaal af.
Prins Jeroen kan terugkijken op twee schitterende avonden
en met zijn prinsenlied startte hij de polonaise om te gaan
feesten in de zaal.
De pronkzittingcommissie bedankt alle artiesten, het
publiek en alle vrijwilligers die hebben meegeholpen.
Dankzij jullie was de liveshow “De Reigers pakken uit” een
groot succes!

Kaartverkoop
“Dolle Beestenboel”
15 Februari tussen 10.30 en 12.00 uur
MFA Het Klooster
Past. Clercxstraat 50
Kaarten: € 10,00 inclusief consumptie
Uitvoeringen: zaterdag 14 en zondag 15 maart

Zaal open 19.30 uur
Aanvang 20.00 uur
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Ik heb mijn huiswerk al af…. (over opvoeden)
De geijkte smoezen
Je kent alle smoesjes wel als het gaat om huiswerk:
- Ik heb het al af;
- Jaahaa, ik doe het straks;
- Ik heb nog tijd genoeg.
Het gaat niet vanzelf: sommige kinderen hoef je nooit
achter de vodden te zitten, maar misschien heb je er eentje
bij, die altijd spullen kwijt is, of dingen vergeet, of die
gewoon altijd een smoes klaar heeft.
Politieagent spelen
Ik hoor van ouders vaak dat ze zeggen: ik wil niet
voortdurend politieagent spelen. Inderdaad, dat kan ik me
voorstellen. Het is niet leuk om ze achter de vodden te
zitten. En de sfeer wordt er ook niet beter op. Toch wil je
dat ze hun huiswerk maken. Maar een goede sfeer is je ook
wat waard! Er zijn heus wel mogelijkheden om hierin
verandering te brengen. Zodat je zonder gemopper er van
opaan kunt dat je kind zijn huiswerk maakt.
Wat is nodig?
Wat daarvoor nodig is, is consequent zijn, afspraken
maken, een positieve en respectvolle houding naar je kind.
Een beloningssysteem is ook handig. En dat moet niet gaan
om grote cadeaus of veel zakgeld. Positieve aandacht is ook
een beloning.
Consequent zijn
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Consequent zijn is vaak moeilijk, omdat je er zo moe van
wordt. Steeds op momenten dat je andere dingen aan je
hoofd hebt, moet je óók nog eens consequent zijn.
Moet je altíjd consequent zijn? Nee, over het algemeen wel,
maar je mag best eens afwijken van een vaste regel. Zo lang
maar duidelijk is dat het NU gaat om een bijzondere
situatie, waarin de vaste regel niet geldt.
Wilt u daarover een sparren? Of advies? Is uw situatie extra
ingewikkeld? Na één of twee gesprekken kunt u het weer
helemaal zelf.

Zorgeloos genieten voor ouderen
BrabantZorg Reizen organiseert al meer dan 25 jaar
dagtochten en vakanties voor senioren in binnen- en
buitenland, inclusief zorgbegeleiding op maat. Ook in
2020 worden er weer reizen gemaakt naar prachtige
bestemmingen. Tijdens verschillende
informatiebijeenkomsten in Oss, Kerkdriel en Erp
wordt gepresenteerd wat de mogelijkheden zijn, maar
een ding is zeker: er is voor elk wat wils.
BrabantZorg Reizen organiseert vakantiereizen en
dagtochten voor ouderen. Daarbij heeft de organisatie één
belangrijk doel: iedereen laten genieten van een onbezorgde
vakantie. Dat betekent dat niet alleen zelfstandige senioren,
maar ook mensen met een hulpvraag mee op reis kunnen.
Zo biedt de reisorganisatie reizen aan met begeleiding voor
zelfstandig mobiele senioren, waarbij zowel excursies zijn
als ruimte voor vrije activiteiten. Ook staan er reizen met
verzorging op het programma, bijvoorbeeld voor
rolstoelgebruikers of mensen met geheugenproblemen.
Deze reizen ontzorgen de mantelzorgers, die overigens zelf
ook deel kunnen nemen. Hoe dan ook wordt er tijdens de
reizen uitgegaan van de mogelijkheden die de reizigers
hebben om deel te nemen, niet de beperkingen. Tijdens alle
dagtochten en vakanties staat het behouden van de eigen
regie van de reizigers centraal. Daarbij is er begeleiding van
verpleegkundigen, zorgbegeleiders, chauffeurs en
vrijwilligers.
Nieuwsgierig, kom kennis maken
Er zijn drie informatiebijeenkomsten waar BrabantZorg
Reizen de mooie bestemmingen van 2020 presenteert.
Onder het genot van een kopje koffie en wat lekkers vertelt
de reisorganisatie alles over de reizen en worden vragen
beantwoord. Aanmelden voor de bijeenkomsten is niet
nodig, het is geheel kosteloos en vrijblijvend. De
bijeenkomsten worden gehouden op de volgende locaties:
Erp, Simeonshof (Panoramazaal):
Vrijdag 31 januari, 10.30 uur, Simeonshof 1 te Erp

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.

