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Carnavalsprogramma 2022
Wie had dit kunnen bedenken…
Juist carnavalsvrijdag gaat het slot er grotendeels vanaf!! Maar wat gaat dat voor ons
inhouden?
We kunnen helaas never nooit niet een regulier programma draaien, dus het wordt een
alternatief programma.
Vrijdag wordt de carnavalskrant uitgereikt en rondgebracht waarna de carnavalsdeuntjes
vast zullen klinken in Kleijngeld.
Zaterdag start om 11 uur de alternatieve optocht. De optocht wordt geopend met een mooi
optreden van de dansmariekes op het plein. Daarna een mooie route door het dorp, waar op
verschillende plekken leuke activiteiten worden georganiseerd. Dit duurt tot 15:00 uur.
Loop jij de route in je pekske of sta je gezellig bij een van de locaties? We hopen je daar te
zien.
Daarna zijn we meer dan welkom in Kleijngeld.
Zondag is iedereen van harte welkom in de kerk. Om 10:30 uur begint de heilige mis. En
hoe leuk is het om deze mis bij te wonen in je mooie carnavals outfit! Daarna mogen we
gezellig op de koffie bij De Reiger!
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KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 27 februari 10.30 uur Carnavalsviering Pater Holterman
Wij gedenken: Alle overleden leden van Carnavalsvereniging “De Reigers”, in het
bijzonder Willy Henst en Cisca Coppens- van Asseldonk: De oma en de opa,s van prins
Hans en prinses Daaimy, An van den Oever, Johan van den Oever en Jan van den Tillaart:
De oma,s van de adjudanten Iza en Luca, Door Peters en Tonny van den Tillaart: Elly
Pepers- van Zutphen en Guus van Gorp, de oma en opa van jeugdprinses Lisanne Pepers:
Vincent Kremers (nms. vriendengroep “De Gaos”): Henk en Adriaan Brugmans:
Overl.ouders Coppens- van Bakel,Frans, Wim, Cor en Cisca:
Jan en Jaan van den Tillaart- van Asseldonk en kleinzoon Vincent:
Frits en Sien van Nunen- van Schaijk: Monika Kwak- Schwerdtner
Woensdag 2 maart 19:00 uur Aswoensdag viering Pater Charles

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
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
Peuterspeelzaal 't Pompeltje 0413-72 68 24
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In de middag is er een mooi programma bij De
Reiger. Van 15:00 tot ca 20:00 uur een
programma met tonpraters, een stukje muziek
en eten. Kaartjes zijn te bestellen bij de Reiger.
In de avond organiseert Kleijngeld Das
bierfest!
En Yess het is gelukt om ook voor de jongste
jeugd een middag in elkaar te draaien. Op maandag om
12:30 uur opent VOW haar deuren voor het kindermartinee.
De dansmariekes dansen de showdans, daarna een lekker
vol programma met een clown, silent disco, glittertatoos,
niets is te gek!!
In de avond de jeugddisco ook dit zal dit jaar bij VOW zijn.
Maandagavond een Foute avond bij Kleijngeld.
En tot slot op dinsdag een uitzwaaifeest bij Kleijngeld.
We gaan er een kei skonne last minute carnaval van
maken!! We hopen jullie zo veel mogelijk te zien tijdens de
carnavalsactiviteiten!
Di joar gin gezeur, wij knalle de carnaval deur!!
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Potgrondactie 2022 op 5 maart

Op zaterdag 5 maart komen de
vrienden van Kneup samen
met de leden van CV de
Reigers en nog andere
vrijwilligers vanaf 13.30 uur
bij u langs voor de
potgrondactie.
Wij hebben er voor gekozen
om dit jaar de 40 liter zakken van de kwalitatief zeer
goede Legro potgrond aan te bieden.
De prijzen voor dit jaar zijn als volgt: 1 zak voor €
4,00. Per 4 zakken voor € 15,00 (5 zakken voor €
19,00, 6 voor € 23,00 en 7 voor € 27,00 8 voor € 30,00
etc.). Hiermee leveren kwalitatief goede potgrond bij u
aan huis voor een hele scherpe prijs.
Wij hopen met deze actie een mooi bedrag op te halen
Wel of gin volle zalen, wij zulle dees
voor het Zijtaarts jeugdcarnaval!
carnaval toch wel Stralen
Wij steunen dit jaar de alternatieve optocht met de
opbrengsten van de potgrondactie. Hierdoor zal er
voor jong en oud iets leuks/lekkers zijn tijdens de
OUD PAPIER
alternatieve optocht.
Komend jaar willen we graag weer de jeugdverband met de carnaval wordt er
deelnemers van de optocht steunen en verder een
In zaterdag 26 februari a.s. GEEN bijdrage geven voor het jeugdcarnaval. Wij hopen op u
oud papier opgehaald.
medewerking !!
U kunt uw bestelling ook al doorgeven via
Op donderdagavond 3 maart
potgrondzijtaart@hotmail.com. We hebben inmiddels
uur komen wij vanaf 18.00 weer
al veel bestellingen mogen ontvangen: BEDANKT!!!
bij u langs.
Als u het aantal zakken en uw naam en adres
CV De Reigers doorgeeft, zorgen wij ervoor dat het op 5 maart of de
week daarna geleverd wordt.

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

Gezocht: huishoudelijke hulp, in het buitengebied van
Zijtaart. Voor 4 à 5 uur per week. Dagen zijn in
overleg. Mocht u interesse hebben of kent u iemand
die interesse heeft, dan kunt u bellen naar 06 - 251 087
76 (liefst na 18.00 uur) of mailen naar
savanveen@hotmail.com
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KBO
Activiteiten week 9 (28 feb t/m 4
maart 2022)
Maandag en dinsdag zijn
carnavalsdagen. Het dorpshuis is
dan gewoon beschikbaar voor onze
activiteiten. Misschien een extra stimulans om op
maandagmiddag gezellig te komen?
Op deze carnavals-maandagmiddag willen wij U
graag ontvangen voor een gezellig samenzijn. De
KBO biedt ieder lid een kop koffie en een
worstenbroodje aan. Er kan vanaf 13.30u
gekaart, gekeesd, gejokerd, vrij gebiljart worden
en/of gewoon gezellig gebuurt worden.
Dinsdagmorgen repetitie koor De Vrolijke Zangers
Dinsdagmiddag Eetpunt, line dance,
biljartcompetitie en Jeu de Boules
Woensdagmiddag Keezen en vrij biljarten
Donderdagmorgen sportief wandelen
Donderdagmiddag kaarten en competitie-biljarten
Vrijdagmiddag EETPUNT en bridgen
Hulp nodig? Schroom niet daar om te vragen bij
een van onze bestuursleden of via info@kbozijtaart.nl. Wij zoeken naar een oplossing.
Uitslagen van de kaartmiddag 17 februari:
Rikken: 1. Riek v.d.Tillaart
118 pnt.
2. Piet v.d.Hurk
118 pnt.
3. Anny v.d.Berkmortel
84 pnt.
Jokeren:
Betty Verbruggen
49 pnt.
Poedelprijs: Mieke v.Uden
Loterij:
Rieky v.Zutphen
Uitslagen van de kaartmiddag 21 februari:
Rikken: 1. Tonnie v.Uden
122 pnt.
2. Mieke v.Uden
96 pnt.
Jokeren:
Rieky v.Uden
89 pnt.
Poedelprijs: Toon v.Bakel

Uitslagen van de bridgemiddag ZBC 15 februari:
1.Gerard Bekkers & Hannie Habraken 69,79 %
2.Cees & Riet v.Hout
57,29 %
3.Clasien Nolle & Trudy Smulders
54,69 %
4.Toon & Marietje v.Schaijk
53,65 %
5.Bert v.Lankveld & Mien Vermeulen 51,04 %
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Buurtcompetitie Biljarten Zijtaart
Uitslagen 14-02-2022
Rudebroeck - Grootveld/Corsica
Het Begin vd Straat - Rond de Bulte
Den Doornhoek - Leins./Hoolstraat
Het Einde vd Straat - vrij

44 - 53
56 - 58
52 - 55

Tussenstand na 9 speelavonden
Plaats Naam deelnemer

Gesp. Ptn Ptn Gesp
voor tegen gem.
1 Leinserondweg/Hoolstraat
9 488 397 54,22
2 Het Begin v.d. Straat
8 404 407 50,50
3 Rond de Bulte
8 400 391 50,00
4 Grootveld/Corsica
9 449 431 49,89
5 Den Doornhoek
8 388 388 48,50
6 Het Einde v.d. Straat
8 373 431 46,63
7 Rudebroeck
9 408 446 45,33
8 Krijtenburg
5 244 249 48,80
9 Rond de Kerk
5 244 263 48,80
10 Jekschotstraat
5 236 231 47,20
74 3634 3634 49,11

SPORTAGENDA
VOW Jeugd 26 februari 2022

Dit weekend zijn er vanwege de carnaval geen
jeugdwedstrijden.
VOW Senioren 3 maart 2022
20:00u
14:30u

VOW 5
Avesteyn 1

Nijnsel/TVE Reclame 5
VOW 1
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MEER DAN HET GEWONE

Biljartclub KBO Zijtaart

Ons leven gaat vaak z'n gewone gang.
Het kabbelt rustig voort.
Het gaat ons goed,
we gunnen elkaar alle goeds.
En als we problemen hebben met mensen,
dan zijn er best wel mogelijkheden
om elkaar te ontlopen.
De tijd kan veel wonden helen.
Waarom zo moeilijk doen?

Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO
Zijtaart week 7

In Zijn veldrede gaat Jezus hier op in.
Hij vraagt om meer te doen dan het gewone.
Hij houdt zijn leerlingen
zijn eigen radicale levenswijze voor ogen.
Je vijanden beminnen,
meer geven dan dat er van je gevraagd wordt,
eerst kijken naar de balk in je eigen oog,
en daarna pas naar de splinter bij een ander.
Ga er maar aan staan! Onbegonnen werk!
En toch: is christen zijn niet
iets meer doen dan het gewone?
Wordt er van ons niet gevraagd,
dat we mensen van liefde zijn,
mensen van vergeving,
mensen ook, die in 't eigen hart
durven te kijken,
voordat ze naar anderen wijzen.
Jezus houdt ons een ideaal voor.
Christenen zijn geen doorsnee-mensen,
maar mensen die willen lijken op Jezus.
Ze doen iets meer als het gewone.
Dit is geen aanmatiging, maar een goed streven.
Wim Holterman osfs

Tonn Verbruggen
Toon vd Oever
Jan de Wit
Cor Vissers
Tonn Verbruggen
Henri vd Linden
Wim Kremers

25
31
24
12
25
12
26

26
28
20
11
18
13
22

Adriaan vd Tillart
Henri vd Linden
Wim v.d. Sanden
Ton de Rooij
Andre Schepers
Toon Cissen
Jan de Wit

22 40
12 10
39 35
18 14
38 44
57 59
24 16

Rien van Tiel
Thieu Dortmans
Ad vd Ven
Toon Nelissen
Jan vd Oever
Adriaan vd Tillart
Ad vd Ven
Hans van Erp
Tonnie van Uden
Ton de Rooij
Frans v.d. Broek
Andre Schepers
Toon Cissen
Chris van Helvoirt
Theo van Eert

29
8
33
33
18
22
33
62
31
18
20
38
57
18
36

34
9
34
61
19
15
21
35
39
16
9
43
86
7
37

Annemieke vd Linden 14 21
Willy vd Berkmortel 24 27
Theo van Asseldonk 24 22
Martien van Eert
21 14
Theo van Asseldonk 24 43
Toon vd Oever
31 45
Toon Nelissen
33 40
Frans van Leuken
41 52
Wim Kremers
26 13
Martien Verbruggen 64 72
Rien van Tiel
29 29
Theo van Eert
36 22
Cor Vissers
12 23
Toon Verbruggen
75 69
Cor van Zutphen
57 50

Voortstraat afgesloten

De Hemel 1

KIJKTIP!

Zaterdag 26 februari 2022 | 11.00u - 15.00u

alternatieve optocht
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Als je later bent, kun je altijd een spelkaart halen bij
het spel van de optochtcommissie; Keslaerstraat 22.
Op de spelkaart zijn alle locaties van de spelletjes
zichtbaar en de spelletjes hoeven niet in een bepaalde
Wat gaat er gebeuren ?!?…..
volgorde gedaan te worden; alles mag kris kras door
Hoe raar kan alles lopen; waar we
elkaar.
twee weken nog in onzekerheid
Er hebben zich 14 enthousiaste deelnemers aangemeld
zaten om een mogelijke
om een superleuk, door hen zelf bedacht spel te
buitenspelletjesdag te organiseren, organiseren. De spelen zijn voor jong en oud. Voor
mag nu weer bijna alles. Alle
alle Reigers (jong en oud) is het sowieso de moeite
commissies van de Reigers zijn
waard om een rondje Zijtaart te lopen; er is genoeg te
afgelopen week druk in de weer
zien en te beleven!
geweest om te kijken wat er nog
Achter op de spelkaart kun je scores verzamelen,
geregeld kan worden voor carnaval; waaruit we uiteindelijk per leeftijdscategorie een
zo ook de optochtcommissie.
winnaar zullen krijgen; deze winnaars worden op een
later moment nog in het zonnetje gezet.
De buitenspelletjesdag gaat door!
Niet bij ieder spel zijn tijden / punten te verdienen,
Om 11 uur trappen we carnaval met zijn allen af op het maar meedoen is sowieso belangrijker dan winnen; net
kerkplein, waar de dansmariekes hun showdans aan
als bij de gewone optocht.
heel Zijtaart willen laten zien; de dansmariekes hebben Tot slot willen we iedereen in Reigerland vragen om
afgelopen jaar hard geoefend en het zou erg jammer
zijn / haar huis te versieren, zodat ons mooie
zijn als niemand van de dans kan genieten. Dus
Reigerland er sowieso weer feestelijk uit ziet!!!
iedereen is om 11 uur welkom op het kerkplein.
Nadat de dansmariekes hebben gedanst kunnen alle
TOT ZATERDAG
kinderen een spelkaart halen bij iemand van de
optochtcommissie. Zij zullen herkenbaar zijn aan de
Optochtcommissie CV de Reigers
blauwe jassen en zijn ook op het dorpsplein aanwezig.

Carnavalszaterdag;
het alternatief voor de optocht
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JEUGDDISCO

CV DE REIGERS
mAANDAG 28 FEBRUARI

Locatie: KANTINE VOW
VAN 19.00 UUR TOT 22.00 UUR
VOOR GROEP 6 T/M 8
VAN DE BASISSCHOOL

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 31 nr. 21

2 maart 2022 – 28 februari 2022

pagina 11

Daarom is het zo belangrijk om goed te communiceren.
Wat gaat er gebeuren? Wat vind jij ervan? Hoe gaan de
verhoudingen liggen? Wie heeft er waarover wat te zeggen?
En wat als het niet goed gaat? En moet ik als kind per sé die
nieuwe partner aardig vinden? Hoe moet ik hem/haar
noemen? Als ik hem/haar lief vind… is dat niet zielig voor
papa/mama?
Kortom er verandert heel veel, terwijl er vaak weinig over
Onbegrijpelijk gedrag van mijn (stief-)kind
gezegd wordt. Men gaat er vanuit dat kinderen het vanzelf
Soms kunnen kinderen geen woorden geven aan hun
wel accepteren (of misschien zelfs wel leuk vinden…).
gedrag. Er wordt dan gevraagd: waarom doe je dat? En ze
Soms vinden kinderen het in het begin wel leuk
halen hun schouders op of zeggen “gewoon…”. Niet uit
(vooruitzicht van een nieuwe eigen kamer bv.?), maar
desinteresse, maar omdat ze zelf niet weten waarom ze dit
doen. Het heeft geen zin om dan maar te blijven vragen wat bekoelen de verhoudingen snel.
er aan de hand is. Als een kind van 6 jaar plotseling weer in Als kinderen vreemde dingen doen heeft het weinig zin te
vragen waarom ze dat doen. Je kunt je wel afvragen: wat zit
bed gaat plassen, kan het ook niet zeggen waarom. We
weten dan wél dat er iets aan de hand is. Zo ook een meisje het kind dwars? Waar heeft het last van? Hoe kunnen we
daarover praten? Hoe kunnen we die last wegnemen?
van 12 jaar, dat haar gebruikte maandverband in een kast
stopt i.p.v. weg te gooien. Dan is er wat aan de hand.
Natuurlijk is het altijd lastig om te weten wanneer een kind Mw. N. Timmermans-van de Kamp
wel of niet kan aangeven wat er loos is, maar als je het niet Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
direct kunt achterhalen, hou dan op met vragen stellen.
Precies zoals in een normaal kerngezin er soms problemen
ontstaan, gebeurt dit nog vaker in een samengesteld gezin.
Je moet bedenken dat het voor een kind heel vreemd is dat
er plotseling een nieuwe volwassene de plek “inpikt” van
de eigen ouder. Want zo wordt dat vaak beleefd: de andere
ouder is weg en er komt een nieuwe persoon in de plaats.
Dat is bedreigend (welke directe gevolgen heeft dat voor
mij) maar geeft ook loyaliteitsproblemen (mag ik nu mijn
vader/moeder niet meer liefhebben?)

Blues Avenue, rauw en onder uit
de kast

Wie komende zondag 27 februari geen zin heeft in
carnavalsmuziek maar als alternatief toch wil genieten
van lekkere livemuziek kan naar Cultuurcafé De
Afzakkerij op de Veghelse Noordkade. Daar speelt om
15.00 uur de formatie Blues Avenue. Blues Avenue
maakt energieke blues/bluesrock vanuit het hart! Net
zoals vroeger in de Mississippi Delta gaat bij Blues
Avenue het dak er af bij hun optreden. De toegang tot
het concert is gratis.
Wie ooit heeft geroepen dat blues saai is, heeft het niet
begrepen en heeft nog nooit een show van Blues Avenue
gezien. De band is al jaren een begrip in het circuit. Sinds
2001 bestaat de band onder de huidige naam, in diverse
samenstellingen. Sinds het voorjaar van 2016 is Blues
Avenue Revisited. Onder aanvoering van de jonge Jacco
Siegers is Blues Avenue rauwer, moderner en krachtiger
dan ooit te voren. Krachtige vocalen en imponerend
gitaarspel vormen het hart van de band. Nummers van
bekende en minder bekende artiesten krijgen een eigen
draai. Blues Avenue creëert daarmee een eigen sound.
Rauw en onder uit de kast. De band bestaat uit: Jacco
Siegers (zang en gitaar), Jeroen Venema (gitaar), Harry
Venema (drums), Bram van der Lelij (basgitaar)
Blues Avenue op YouTube https://youtu.be/fAljfQnjP2I
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CARNAVAL 2022

ZIJTAART
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