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 12 december tot
woensdag 22 december.
Wij mogen 1 kalender per adres afgeven.
De kalender is gratis, maar een vrijwillige bijdrage voor de JAZ dagen
wordt natuurlijk op prijs gesteld.
Vanaf 23 december is de kalender voor € 5,00 te koop
bij de Fietsenwinkel.
Via deze weg wensen wij iedereen alvast fijne feestdagen!
“JAZ” van Evenementen Groep Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Voorlopig zijn er op de zondagen t/m 20 december 2 vieringen gepland en wel om 9.00 uur
en 10.30 uur voor 30 personen per viering, hiervoor moet men reserveren bij Christien van
Helvoirt tel.nr. 0413-365861 of per mail chrisvanhelvoirt40@gmail.com
Vanaf 1 december is een mondkapje verplicht
Zondag: 13 december 3e zondag van de Advent
9.00 uur:
Woord- en Communieviering
10.30 uur:
Eucharistieviering met als voorganger Pater Issag Jesudass
Wij gedenken in beide vieringen: Mari van den Hurk (vanw.verjaardag): Henriëtte van
den Hurk- de Koning: Ouders van den Hurk- de Visser en overleden familieleden: Ouders
van den Biggelaar- van der Zanden en overleden familieleden: Jaargetijde Ad Klomp en
overleden familie
Overleden: Henk van de Ven in de leeftijd van 85 jaar

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance 1 1 2
Huisartsenpost:
088-876.50.50
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
Zorg en Welzijn Zijtaart
Vervoersdienst Zijtaart
Dorpshuis Zijtaart
Basisschool "Edith Stein"
Peuterspeelzaal 't Pompeltje

36.58.61
06-46.59.59.16
35.22.32
36.66.79
36.51.68
0413-72 68 24
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BELANGETJES
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:
Ik ben mijn wandelstok met lampje er in verloren
langs Het Hool – Jekschotstraat en de
Zondveldstraat.
Graag terug bezorgen bij Jo van der Linden
De Voortstraat 4 Tel.: 06- 48 71 53 60

ROEPEN IN DE WOESTIJN
Niemand van ons ontkomt
aan pijn en verdriet.
Ons leven verloopt niet steeds
langs mooi gebaande wegen.
Het is soms droog en dor,
zonder richting of perspectief.
De horizon verandert wel eens in
een bedrieglijke fata morgana.
Er wordt ons soms
een schijnwerkelijkheid voor gehouden,
broos en breekbaar als een zeepbel.
Er is nauwelijks tijd om te rusten
bij een oase om op adem
en om op nieuwe krachten te komen.
In die woestijn van ons leven
staan profeten op,
mensen met het verhaal
‘van een nieuwe aarde’ in hun hoofd.
Ze roepen op om nieuwe wegen te banen,
wegen naar God, wegen naar elkaar.
Ze blijven roepen om recht en vrede,
om menselijk leven voor iedereen.
Ze schreeuwen het uit,
dat de Blijde Boodschap van Jezus
eindelijk moet beginnen.
Ze zijn ons een wegwijzer
in het leven van alledag,
een baken van licht en liefde
in onze woestijn,
een belofte dat die woestijn
eens zal bloeien
en veranderen in een ‘beloofd land’.
Wim Holterman osfs
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KBO
Activiteiten in week 51:
Maandag 14 dec.
13.30u FILMMIDDAG (indien U
zich eerder hebt aangemeld / zie elders voor details)
Dinsdag 15 dec.
13.00u competitiebiljarten (volgens
schema wedstrijdleiding)
Dinsdag 15 dec.
13.30u jeu de boules (ook niet
leden; aanmelding vooraf niet nodig)
Woensdag 16 dec.
13.30u kienen
Donderdag 17 dec.
09.00u wandelen in groepjes van 4
(ook voor niet leden; vooraf aanmelden niet nodig)
Donderdag 17 dec.
bloemschikken Kerst in 2 groepen
(indien reeds aangemeld volgens planning workshop
leiding)
Donderdag 17 dec.
13.00u competitiebiljarten (volgens
schema wedstrijdleiding)
Houdt U aan de corona-regels. Draag een mondkapje bij
binnenkomst en bij verplaatsingen in het Dorpshuis.

Indien U hulp nodig heeft, schroom niet om
daarom te vragen.

KBO Zijtaart vertoont natuurfilm
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Citles: De verstedelijking bedreigt
de leefruimte van dieren, maar biedt
ook bijzondere nieuwe kansen. De
term 'urban jungle' krijgt een geheel
nieuwe betekenis.
De corona regels moeten in acht
worden genomen: o.a. mondkapje op
bij binnenkomst en verlaten Dorpshuis, en u moet zich van
tevoren aanmelden voor de film.
Aanmelden voor 13 december via tel nr. (0413) 20 94 87
of per e-mail: j.v.boxmeer@hetnet. nl
Deze filmmiddag wordt speciaal georganiseerd voor de
leden van de KBO.
Wanneer: maandag 114 december 2020
Waar: Ontmoetingszaal Dorpshuis Zijtaart Aanvang: 13.30
uur, met een kleine pauze om een consumptie te kunnen
kopen
Kosten film: gratis

Gebruik van de geldautomaat in Dorpshuis

De komende filmmiddag op 14 december 2020 staat in het
teken van een fascinerend beeld van de natuur.
Tijdens de Coronavirus COVID-19 sluiting kan de
In navolging van Planet Earth 1 heeft de BBC precies 10
geldautomaat toch worden gebruikt van maandag tot en met
jaar later een nieuwe grandioze natuurserie: Planet Earth Il vrijdag vanaf 09:00 uur tot 18:00 uur.
gemaakt. In dit epos maakt men een uitgebreide
verkenningstocht naar de eerdere delen van deze door
David Attenbourgh prachtig gemaakte documentaire. Planet
Earth Il legt een ongekende vooruitgang op het vlak van
filmtechnologie en ons begrip van de natuur aan de dag. De
kijker wordt ondergedompeld in ongelooflijke
landschappen en de meest dramatische momenten uit de
dierenwereld. Diverse
dieren en landen worden
uitgelicht in de
afleveringen 5 en 6 die we
gaan vertonen. Grasslands:
In de graslanden vinden
we de meeste wilde dieren.
Van de saiga-antilope in
Azië tot reuzenmiereneters
in Brazilië en kariboes die tijdens de grote trek het pad
kruisen van hun aartsvijand de poolwolf.
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Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag wedstrijden pentatlon-competitie KBO
Zijtaart d.d. 01-12-2020
Partij :
Wim Kremers - Adriaan vd Tillart
Toon vd Oever - Theo van Eert
Toon Nelissen - Cor van Zutphen
Hans van Erp - Chris van Helvoirt

Uitslag
5-0
2-3
0-6
1-5

Uitslag wedstrijden onderlinge competitie
KBO Zijtaart week 49
Frans v.d. Broek
Annem. v.d. Linden
Henri vd Linden
Andre Schepers
Rien van Tiel
Willy vd Berkmortel
Adriaan vd Tillart
Theo v.d. Laar
Toon Cissen
Jan v.d. Oever
Jan van Boxmeer
Cor van Zutphen
Wim Kremers

20 28
14 14
12 12
38 38
29 26
24 15
22 22
18 9
57 35
18 15
15 32
57 34
26 24

-

Frans van Rooijen 10
Jan v.d. Oever
18
Theo v.d. Laar
18
Willy Henst
23
Cor Vissers
12
Toon v.d. Oever 31
Martien van Eert 21
Frans van Rooijen 10
Toon Nelissen
33
Hans van Erp
62
Theo van Eert
36
Toon Verbruggen 75
Chris van Helvoirt 18

9
25
21
16
16
29
11
5
28
51
34
49
15
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Doe mee met de Home Games van
Jong Nederland Zijtaart!
Zin in een middag vol opdrachten waarvoor je creativiteit,
handigheid, humor en kennis moet inzetten? Noteer dan 20
december van 13.00u tot 17.00u vlug in je agenda!
De Home Games zijn volledig vanuit thuis. De opdrachten
ontvang je digitaal op de dag zelf. Er zitten uitdagingen bij
voor jong en oud, dus ook de kleinsten (vanaf ± 4 jaar)
kunnen gezellig meedoen. Denk hierbij aan knutselen,
dansen, breinbrekers, foto’s maken en nog veel meer.
Wil jij met je gezin meedoen met de Home Games JNZ?
Superleuk!
Schrijf je als team/gezin in door een bericht te sturen naar
Homegames@jongnederlandzijtaart.nl.
Vermeld hierbij:
- De namen & leeftijden van alle teamleden*
- Naam, e-mailadres en telefoonnummer van de
Teamcaptain (moet een volwassene zijn)
- Wel/geen toestemming voor gebruik van jullie
foto’s/video’s op onze social media
(facebook/instagram/site)

Let op: schrijf je in voor 13 december. Deelname is gratis
en ook niet-leden zijn van harte welkom!
*Houd rekening met de geldende RIVM-regels bij het
maken van je teams (met name het aantal toegestane
volwassenen).
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Kerstverhalen in de Bibliotheek
Tijdens de Kerstvakantie zijn er extra voorleesdagen in
de Bibliotheek Meierijstad. We lezen een mooi verhaal
en trakteren op iets lekkers. Op woensdag 23 december
en woensdag 30 december zijn alle kinderen tot en met 7
jaar welkom in de Bibliotheek Veghel, Schijndel en SintOedenrode.
Kerstsfeer
In heel Meierijstad is de Kerstsfeer te proeven. Groene
bomen in de straten,
lampjes branden en de
Kerstvakantie staat voor
de deur. In de Bibliotheek
kun je ook de kerstsfeer
proeven, kom jij bij de
open haard genieten van
een mooi verhaal?
Gratis aanmelden
Je kunt je aanmelden bij de Bibliotheek of door een mail te
sturen naar Janneke van Hemmen, vjh@nobb.nl. Vermeld
locatie, het aantal kinderen en volwassenen. Deelname is
voor kinderen van 0 t/m 7 jaar en is gratis.
De tijden van het voorleesmoment verschillen per
vestiging, kijk voor de actuele tijden op onze website
www.nobb.nl.
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Huiseigenaren opgelet:
energielabel wordt 25 keer zo duur
Heeft u nog geen definitief label, regel dit dan nog voor het
eind van het jaar.
Vanaf 1 januari 2021 kan de prijs voor een definitief
energielabel oplopen tot zo'n € 190. Dat is ruim 25 keer zo
duur als op dit moment. Huiseigenaren zonder zo’n
energielabel doen er dus goed aan die dit jaar nog aan
te vragen.
De prijsverhoging heeft te maken met de wijziging dat
volgend jaar bij het bepalen van het energielabel een
energiedeskundige naar de woning komt.
Op dit moment is dat nog niet het geval en kan een
definitief energielabel worden aangevraagd voor een veel
lagere prijs (al vanaf € 6,-,).
Een energielabel is verplicht wanneer u uw huis wilt
verkopen of verhuren en kan van invloed zijn op de
verkoop- of verhuurprijs van de woning.

9 december 2020 – 16 december 2020
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Het label geeft aan hoe energiezuinig een woning is, van A
(zeer energiezuinig) tot G (niet energiezuinig).
Van voorlopig naar definitief
In 2015 hebben alle huiseigenaren een voorlopig
energielabel gekregen, dat moet worden omgezet in een
definitief label. Dit definitieve label gaat in 2021 zo'n € 190
kosten. Heeft u nog geen definitief label, dan raden wij
aan die DIT JAAR nog aan te vragen via de
website www.energielabelvoorwoningen.nl. Het definitief
energielabel is 10 jaar geldig.
Hoe energiezuinig is jouw woning al?
Ga naar de website www.energielabelvoorwoningen.nl. En
geef aan welke energiebesparende maatregelen u al hebt
getroffen aan uw woning. Dan ziet u in één oogopslag
welke sprong u al hebt gemaakt ten opzichte van het
voorlopige label. In het voorlopige label is alleen rekening
gehouden met het type woning en het bouwjaar van de
woning. Kies vervolgens op de website voor een van de
energiedeskundigen om uw aanvraag goed te keuren en
betaal via Ideal. U krijgt dan binnen korte tijd het
definitieve energielabel via de email toegestuurd.
Wil je jouw woning (verder) verduurzamen?
• Kijk dan voor meer informatie, lopende acties en
subsidiemogelijkheden op
www.duurzaammeierijstad.nl.
• Of ga voor onafhankelijk advies op maat naar ons
energieloket Brabant Woont Slim via
www.brabantwoontslim.nl
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Bestellijst 202-0
.....Gourmetvlees:
biefstuk/hamburgertjes/kipsaté/schnitzels/kipfilet
.....Gourmetvleesluxe: biefstuk/hamburgertjes/kipsaté/varkenshaas/kipfilet en
reepjesvlees met keuze uit: shoarma - kipcajun of gem. kippedijen reepjes
..... Canadese ham
..... Bourgondische rib
..... Schnitzels
..... Kophaas
..... Varkenshaas
..... Varkensfilet
..... Gehakt h.o.h.
..... Verse worst
..... Varkensfiletrollade
..... Spare ribs
..... Hamburgers
..... Studentensteaks
..... Varkenshaasmedaillons
met spek
..... Kipfilet
..... Kip/cajun reepjes
..... Bourgondische kipfilet
..... Gemarineerde
…. Kippendijenreepjes
…. Kippedijen

Andere wensen!!!!!

€ 1,75 / 100 gr
€ 1,75 / 100 gr
€ 1,60 / 100 gr
€ 1,45 / 100 gr
€ 1,90 / 100 gr
€ 1,45 / 100 gr
€ 0,95 / 100 gr
€ 1,- / 100 gr
€ 1,60 / 100 gr
€ 1,35 / 100 gr
€ 1,05 / 100 gr
€ 1,75 / 100 gr
€ 1,55 / 100 gr
€ 1,25 / 100 gr
€ 1,35 / 100 gr
€ 1,35 / 100 gr
€ 1,15 / 100 gr
€ 1,05 / 100 gr

..... Runderrollade
..... Rundercarpaccio
..... Biefstuk
..... Runderhaas
..... Runderribstuk
..... Sucade
…. Entrecote
…. Picanha
..... Bavette
…. Ribeye
…. Soepvlees kort/stuk
..... Schenkel
..... Rundergehakt
…. Runderlappen
.....Runderrookvlees
.....Rauwe ham
.....Coburgerham
.....Bacon
…. Gerookte achterham
…. Grillworst
.....Gerookte worst

Informeer naar de mogelijkheden.

(+/- 250gr p.p.)

€ 6,- p.p.

(+/- 300gr p.p.)

€ 7,- p.p.

€ 2,10 / 100 gr
€ 4,- / 100 gr
€ 2,60 / 100 gr
€ 5,50 / 100 gr
€ 1,60 / 100 gr
€ 1,70 / 100 gr
€ 2,25 / 100 gr
€ 2,15 / 100 gr
€ 2,15 / 100 gr
€ 2,25 / 100 gr
€ 1,45 / 100 gr
€ 1,25 / 100 gr
€ 1,- / 100 gr
€ 1,55 / 100gr
€ 3,00 / 100 gr
€ 2,70 / 100 gr
€ 2,95 / 100 gr
€ 2,30 / 100 gr
€ 2,65 / 100 gr
€ 1,80 / 100 gr
€ 1,45 / 100 gr ( per stuk)

Denk ook aan een Winter BBQ!!!

*De bestelling kan worden ingeleverd t/m zaterdag 19 december.
Naam:

Telefoonnummer :

*Bestellingen ophalen: donderdag24 december tussen 08:30 en 12:30.
*Ik haal mijn bestelling op om . . . . . . . . . . . . uur

