Een kerstboom vol wensen en herinneringen !
De afgelopen jaren heeft er voor de kerk altijd een mooie kerstboom gestaan.
Speciaal voor Kerst en om dan nog eens extra te denken aan alle dierbaren
die overleden zijn of aan bijzondere momenten van het afgelopen jaar. Even
stilstaan bij…. Dit jaar komt de kerstboom ook weer te staan op het kerkplein
vanaf 19 december tot maandag 10 januari.
Versier deze kerstboom met jouw speciale boodschap! Je kunt voor deze
boodschap of foto de doorzichtige kerstbal gebruiken die wij beschikbaar
stellen. Voor iedereen die een bal wil versieren: u kunt deze ophalen bij M.
van der Heijden Autocentrum. We hopen dat we er genoeg hebben. Op is op,
helaas. In de komende weken zullen alle kinderen van de basisschool een
kerstbal mee naar huis krijgen.
Mocht je je eigen kerstbal willen bewaren nadat hij in de boom heeft
gehangen, dan willen we je vragen deze zelf vanaf 7 januari uit de boom te
halen.
Wij wensen jullie alvast fijne feestdagen en alle goeds voor 2022.
Namens het kerkbestuur Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 19 december 4e zondag van de Advent 10.30 uur Woord- en
Communieviering Wij gedenken: Bert en Door Peters- van Duijnhoven
Vrijdag: 24 december 15.30 uur Kerstviering Pater Holterman
Zaterdag: 25 december 1e Kerstdag 10.30 uur Woord- en Communieviering
Zondag: 26 december 2e Kerstdag Eucharistieviering 10.30 uur Pater Holterman
Overleden: Monika Kwak in de leeftijd van 86 jaar
P.S. 1,5 meter afstand en mondkapje verplicht bij het in- en uitgaan van de kerk
(Voor de kerstvieringen graag even aanmelden bij
Christien van Helvoirt, tel.nr. 0413-365861)

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

Bericht van de redactie

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

In week 52 (27 dec 2021 - 2 jan 2022)
verschijnt er vanwege de feestdagen geen
Dorpsnieuws Zijtaarts Belang

Te Koop: Kleine pakjes hooi. Tel. 06 -340 312 62 Gelieve hier rekening mee te houden bij het

aanleveren van kopij

OUD PAPIER
LET OP
Nieuwe Jeugdheersers over de Reigers.

Op donderdagavond
23 december komen we het
oud papier ophalen.
Vanaf 18.00 uur kunt u ons
verwachten.

Het lijkt alweer heel lang achter ons maar drie weken
geleden werden in een (toen nog) vol dorpshuis na een
spannende strijd de nieuwe jeugdheersers van Reigerland
bekend.
Zes kandidaten, drie voor jeugdprins en drie voor prinses Wij wensen u prettige feestdagen
cv De Reigers
waren in strijd om die ene titel.
Het thema van deze middag: Café de Reiger! Op het
podium een bar, bartonnen en wat krukken, alsof je bij
Kleijngeld binnen zat. De kandidaten moesten
beerpongen, darten, pubquizzen en zelfs hun oberskills
laten zien. Al met al een mooie strijd.
Uiteindelijk werden de nieuwe heersers onthuld. Deze
carnaval zullen de jeugdheersers van CV de Reigers zijn:
Jeugdprins Jordy van de Laar
Jeugdprinses Lisanne Pepers
Adjudant Luka Peters
Adjudante Iza Jagers
Raadsleden:
Luc Vos, Jan Timmers, Cas van Dinter, Kai Hokke,
Amber van den Hurk, Iris van Nuland, Yenthe Egelmeers,
Noa Sengers en Sara Schepers.
Helaas mocht de traditionele jeugdprinsenreceptie niet
door gaan; (maar daar werd iets op verzonnen). Voor het
tweede jaar op rij de “Tour de Reigers”. Met een discobus
langs de huizen van alle leden van de jeugd. Ook Prins
Hans, Adjudant Roel en de dames sloten hierbij aan, wat
zorgde voor een groot feest! Ook de roze dansmariekes
lieten hun dans op straat zien aan de aanwezige
toeschouwers. Na afloop met z’n allen friet eten bij
Kleijngeld. Al met al een geslaagde dag!
We hopen met z’n allen op een super mooie carnaval
2022. Maar zoals het motto van dit jaar luidt:
Wel of gin volle zalen, wij zulle dees carnaval toch wel
STRALEN!
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KBO
Naar aanleiding van
het hoge aantal
corona besmettingen
heeft het bestuur
besloten om voor haar
leden alle activiteiten welke in het
Dorpshuis plaatsvinden, vanaf
maandag 29 november te stoppen en
wel tot 3 januari 2022. Mocht er eerder
goed nieuws zijn, dan zullen we dit
standpunt uiteraard zo snel mogelijk
herzien.
Het EETPUNT gaat echter wel door
(op dinsdag en vrijdag 12.00u).
De buitenactiviteiten; het sportief
wandelen op donderdagmorgen,
evenals Jeu de Boules op
dinsdagmiddag kunnen doorgang
vinden.
Onze op 16 december geplande
Kerstviering gaat niet door.
.

Johannes de Doper
Een roepende in de woestijn:
een die onrecht te lijf gaat.
Namens God en zijn Koninkrijk
opent hij mensen de ogen.
Al dopend roept hij op
tot daadwerkelijke verandering.
Zolang er geen recht en vrede is,
zolang de wereld geen paradijs is
voor alle mensen en volken,
zolang huilt God dezelfde tranen
als van hen voor wie het geen leven is.
De Doper dompelt ons onder
in een nieuw bestaan,
in een leven van delen en geven.
Hij zet ons aan tot anders leven,
tot solidariteit met de armsten.
Zijn smekend roepen om bekering
houdt aan totdat onze wereld
er een is van vrede en gerechtigheid.
Zijn stem blijft klinken
zolang er ergens iemand wordt verdrukt.
De Blijde Boodschap van de Doper
is gericht op het geluk van alle mensen.
Zijn stem mag in ons opnieuw klinken,
zijn solidariteit mag door ons waar worden.
Ook al heeft Herodes, om z'n gezicht te redden,
hem onthoofd: zijn roepstem blijft levend
totdat er vrede en geluk is voor iedereen.
Wim Holterman osfs
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In samenwerking met Uitjesbazen organiseren wij de Quaranteambuilding avond op 18
december om 20:00!
DURF JIJ HET AAN? EN MET WIE? TAG JOUW VRIENDEN MET WIE JE EEN TEAM WILT VORMEN
EN MELD JE SNEL AAN DOOR EEN MAIL TE STUREN NAAR: kleijngeldzijtaart@gmail.com
Het is Dé ultieme online groepsactiviteit. Als team van 5 personen ga je samen aan de slag en
haal je zoveel mogelijk punten binnen door het uitvoeren van doldwaze, superslimme of
enorm uitdagende opdrachten.
De ervaren en enthousiaste begeleiding van Uitjesbazen zorgt ervoor dat de activiteit in goede
banen wordt geleid. Zij staan door middel van een live chat in de app direct met jullie in
contact. Zij zullen ook de opdrachten controleren (creativiteit, lef en humor wordt beloond).
Weet jullie team de meeste punten te scoren?!
En niet te vergeten zorgt Kleijngeld dat je geen dorst hebt tijdens de opdrachten!
Wat biedt het Quaranteambuildingpakket:
- Een online feestje in groepen van 5 personen.
- 9 verschillende rondes met de leukste opdrachten
- 90-120 minuten groots vermaak
- Incl. een bier, wijn of frisdrank pakket
- Na-plezier; aan het einde kan je ook van alle andere teams de foto’s en video’s zien
Dusss.. aanmelden maar!!
Natuurlijk bij Kleijngeld..
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SPORTAGENDA
VOW Jeugd 18 december 2021
VOW JO8-1JM
vrij
VOW JO8-2JM
vrij
VOW JO8-1JM
vrij
Boxtel JO13-2
VOW JO13-1
VOW JO11-1JM Blauw Geel'38/JUMBO JO11-4
Rhode/VSB JO10-5
VOW JO10-1
VOW JO9-1JM
Schijndel/DE WIT JO9-4
VOW JO8-1JM
vrij
VOW JO8-2JM
vrij
VOW MO17-1
Boskant MO17-1
Erp MO13-1
VOW MO13-1
Nooit Gedacht MO10-1 VOW MO10-1
ASV'33 JO10-1JM
VOW MO10-2
VOW JO7-1
vrij
VOW JO7-2JM
vrij

11:45u
9:30u
10:30u
10:45u
14:30u
12:00u Winterwandeltocht op donderdag 28 december
10:15u De Evenementen Groep Zijtaart organiseert op
9:15u donderdag 30 december voor de twaalfde keer de

winterwandeling in en rondom Zijtaart. Er worden
2 routes met pijlen uitgezet van ca. 6 en 12
kilometer.
V.O.W. Senioren 18 december 2021
Je kunt inschrijven tussen 12.00 uur en 13.00 uur
15:00u
VOW Veteranen
Best vooruit
op het terras bij De Reiger Horeca. Kosten
V.O.W. Senioren 19 december 2021
deelname €4,50 per persoon.
11:00u
VOW 4
WEC 5
Onderweg is er een pauzeplaats waar je via walk
11:00u
VOW 5
RKVV Keldonk 4
13:00u
VOW 1
ASV 33
through een warm drankje met kleine versnapering
kan afhalen. Bij terugkomst ben je op vertoon van
een geldige QR code welkom bij De Reiger
Horeca, waar tegen inlevering van je inschrijfkaart
Beste inwoners en relaties,
een heerlijke kop soep wordt aangeboden.
Ook dit jaar wordt oud en nieuw anders dan andere
(Vergeet je mondkapje niet!)
jaren.
Wandelen jullie mee? Graag tot dan!
We hebben te maken met coronamaatregelen en veel
Voor organisatie en deelnemers geldt dat we ons
bijeenkomsten gaan niet door.
Het college van B&W van Meierijstad heeft er daarom houden aan de op dat moment geldende
ook voor gekozen om de jaarlijkse
coronamaatregelen.
nieuwjaarsbijeenkomst in Meierijstad niet door te
laten gaan.
Gezond zijn en blijven is natuurlijk het
allerbelangrijkste in een mensenleven.
Let goed op elkaar en houd moed

Winterwandeltocht! van Evenementen groep
Zijtaart
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De moeder op de juiste plek
Bijna niets is “gewoon” in een samengesteld gezin. Je moet
overal bij nadenken. Hoe vaak gebeurt het niet dat de
gescheiden vader een nieuwe vriendin krijgt zonder haar
voor te stellen aan moeder. Natuurlijk zijn er mannen die
elke week een andere vriendin hebben, daar gaat het niet
om. Maar als je echt een vriendin krijgt waarbij je denkt dat
dit voor het leven is, dan is het belangrijk om moeder ook
een plek hierin te geven.
Geen toestemming
Vaak denkt men dat dit hetzelfde is als toestemming
vragen, en natuurlijk is moeder niet in de positie om al dan
niet iets goed te vinden. Maar in
echtscheidingsconvenanten wordt tegenwoordig wel
geregeld dat je niet zo maar ver weg kunt verhuizen, omdat
je als ouders beiden betrokken moet blijven bij jullie
kinderen. Je ex-partner hoeft geen toestemming te geven in
jouw partnerkeuze, maar het is best begrijpelijk dat je wilt
weten bij wie jouw kinderen hun tijd doorbrengen. Daarom
is het verstandig om moeder en aanstaande stiefmoeder met
elkaar kennis te laten maken.
In het bijzijn van vader of juist niet
Vader zal het mogelijk lastig vinden om zijn nieuwe
vriendin kennis te laten maken met zijn ex-partner. Wie
weet immers hoe dat gesprek verloopt. Veel mensen willen
in dit soort situaties de boel in de hand houden. Tegelijk
kan het juist heel goed werken, tenminste als beide
vrouwen een volwassen houding hebben t.a.v. de situatie en

er niet op uit zijn om de ex-partners te benadelen. De
vrouwen kunnen nl. een blanco start met elkaar maken, er is
nog geen verleden, ze kunnen ongedwongen praten. Zo
lang ze beiden beseffen dat de ouders een belangrijke
positie hebben en dat het van belang is om goed met elkaar
om te gaan, elkaar te respecteren.
Het is sowieso altijd belangrijk dat de moeder op de hoogte
wordt gebracht van de nieuwe relatie.
Moeder verdient het te weten wie
belangrijke functies hebben in het leven
van hun kinderen.
Contra-indicaties
Situaties waarbij andere wegen moeten
worden overwogen zijn:
● Jaloezie bij een van de (ex)-partners
● Conflictueuze scheidingen
● Psychiatrische problemen van een van
de partners
● (Stief-)kinderen met heftige problemen
Ongetwijfeld zullen er nog wel redenen te
bedenken zijn om een kennismaking op
een andere manier te laten plaatsvinden.
Het is dus verstandig hierover goed na te
denken. Vraag zo nodig hulp.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA
Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
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Bestel weer de lekkere vers gebakken VOW Oliebollen:
Bestel nu de lekkere vers gebakken oliebollen voor de aankomende jaarwisseling bij VOW. Middels dit formulier kunt u uw
oliebollen of oliebollen gevuld met krenten vooraf bestellen zodat ze op 31 december klaar liggen (warm of koud). De
oliebollen zijn vers gebakken en heerlijk op te warmen in de oven of magnetron. Bestellen vooraf gaat ons ook helpen om
een goede planning te maken en zorgen dat er niet veel mensen hoeven te wachten mochten de Corona maateregelen
weer verscherpt worden.
De actie is mede mogelijk gemaakt door JUMBO foodmarkt Veghel!
Voor bedrijven kunnen wij eventueel met een factuur leveren, bestellingen vanaf 50 oliebollen brengen wij gratis aan huis
in een straal van 15 kilometer.
Tip: Geef uw vrienden, bekenden, werknemers/relaties een tegoedbon zodat ze op 31 december een zakje met 11
oliebollen op kunnen halen. Je betaald € 8,- per tegoedbon afname minimaal 5 stuks. Neem contact op via mail
vowoliebol@hotmail.com om deze te bestellen.
Er is natuurlijk ook een losse verkoop op vrijdag 31 december maar daarvoor geld op = op en kans op een lange wachtrij.
Dus wil je verzekerd zijn van olie of krentenbollen raden we aan om ze vooraf te bestellen.
Prijslijst:
1 oliebol of oliebol gevuld met krenten
€ 0,90
11 oliebollen of oliebollen gevuld met krenten € 9,Naam:

_________________________________________________

Telefoonnummer

___________________________________________________
Aantal

Oliebollen

Aantal
oliebollen gevuld met krenten

Bij besteding van €15,- aan Carbid of categorie 1 vuurwerk (vuurwerkverkooppunt is dus open) krijgt u op vertoon van
de kassabon 11 oliebollen voor 8 euro!
Graag verzoeken wij u om aan te geven op welk tijdstip u de oliebollen op komt halen dan zorgen wij dat ze vers gebakken
voor u klaar staan:
Indicatie tijdstip van afhaling _________
Oliebollen bij afhalen

koud

Openingstijden 31-12

warm

10:00 uur t/m 16:30 uur (als het beslag op is dan stoppen we)

Dit formulier inleveren uiterlijk 29 december op onderstaande adressen:
- Afgeven in de kantine van VOW
- Brievenbus ingang kassa VOW
- Pater de Koningstraat 10 te Zijtaart (John de Wit)
- Bestellen via whatsapp, stuur een bericht naar +31613454963 (Ilonka) hier kun je ook je een foto van je bestelformulier
naar toe sturen.
- Bestelling kunt u ook mailen naar: vowoliebol@hotmail.com
Natuurlijk richten wij onze kraam Corona proef in en zullen wij ons ook houden aan de geldende Corona maatregelen.
LET OP!!! Ook dit jaar is ons oliebollen verkoop-afhaalpunt bij:
Vuurwerkverkooppunt Van Boxmeer Hoveniers Pater Vervoortstraat 22 Zijtaart
=========================================================================================
Om thuis te bewaren:
Aantal oliebollen besteld:

_________

Aangegeven afhaaltijdstip:

_________

Aantal krentenbollen besteld:_________

