EXTRA ONDERONSJE:
woensdagavond 24 november is er een speciaal avond onderonsje in het
Dorpshuis.
Martien van Asseldonk komt vertellen over zijn reizen, avonturen en werken in het
buitenland. Voor de pauze vertelt hij over zijn werk in Kenia en Sri Lanka (1981 –
1998). Na een korte pauze zal Martien vertellen over zijn werk in Afghanistan en de
noodhulp organisatie (1998 – heden). Hij zal veel foto’s laten zien en enkele korte
filmpjes. Martien heeft kennis gemaakt met een heel andere wereld dan de onze en
kan heel boeiend vertellen hoe hij daar op zijn “eigen” manier steeds een dankbare
bijdrage leverde.
Dit Onderonsje begint om 19.00 uur en is ook toegankelijk voor niet-leden.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 21 november 10.30 uur Eucharistieviering Pater Charles (Gem.Koor)
Wij gedenken: Marie en Herman Hooijmans en overl.familie; Jan en Maria van
Uden Henst; Willy Henst.

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
Meldpunt Thuiszorg Pantein
Ouderenwerk Ons Welzijn
Maatschappelijk werk Aanzet
Brabantzorg

0900-8803
36.73.09
36.69.86
088-99.85.555

Jaargang 31 nr. 08
17 nov. – 24 nov. 2021

© zijtaarts belang
Banknr.:
NL69RABO0160809002
t.n.v. Stg. Dorpsnieuws
Zijtaarts Belang
Rabobank Uden-Veghel

Kopij voor nr. 9
Inleveren uiterlijk
22 nov. 19.00u bij:
Jac Schuurmans
Corsica 10 A
Tel. (0413) 35 05 64 of
Email: Dorpsnieuws@
ZijtaartsBelang.nl
Website:
www.ZijtaartsBelang.nl

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 31 nr. 08

17 november 2021 – 24 november 2021

pagina 2

BELANGETJES

Beste Kerstmarktbezoekers,

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

We wilden jullie graag een gezellige en volle
kerstmarkt aanbieden op 11 december a.s.
Echter blijven het kraamaanbod, de verscherpte
maatregelen en de onzekerheid hierbij ons
achtervolgen en durven we geen groen licht te geven
aan dit evenement.

Overleden op 10-11-2021
Edwin Smeehuijzen, 59 jaar
Jekschotstraat 6

Hopelijk kunnen we jullie dit wel bieden op
zaterdag 10 december 2022.
Graag tot dan,
Organisatie kerstmarkt ZOV
Anja, Mirjan, Franc

De zomer in aantocht

Bibliotheek in Zijtaart

Soms is het leven om te huilen.
Ziekte en dood zijn dichtbij.
In machteloze woede moeten we aanzien,
dat mensen uit elkaar worden gerukt.
Toekomst wordt in duigen geslagen.
Licht verandert in dreigende duisternis.
Hoop verdwijnt als sneeuw voor de zon.
Hoezo geloven in de goedheid van God?
Hij lijkt zo vaak de grote afwezige.
We willen wel geloven in zijn almacht,
maar is Hij niet even machteloos dan wij?!

Openingstijd bibliotheek in het Dorpshuis in
Zijtaart
dinsdagmiddag
12.30 – 14.00 uur
dinsdagavond
18.00 – 19.00 uur
donderdagavond
18.00 – 19.00 uur

Onze wereld vergaat het niet beter.
Altijd maar weer berichten over
oorlog en geweld, over mensen
die elkaar naar het leven staan.
Armoede groeit sneller dan rijkdom.
Voor steeds meer mensen wordt
het leven minimaal, een grensbestaan.
Donkere wolken pakken zich samen
boven hen, die moeten vluchten
en voor wie het geen leven is.
Ons wereldbeeld is zo somber,
dat we God nauwelijks kunnen ontdekken.
Geloven is opstaan,
is licht ontsteken en warmte verspreiden.
Het is in de koude donkere winter van het leven
de zachte, op springen staande twijgen ontdekken.
Geloven is blijven hopen en vertrouwen,
dat we samen aan de basis mogen staan
van nieuw leven, van nieuwe toekomst.
Het is weten, dat de kleine goedheid
het zal winnen van het grote kwaad.
De zomer komt zoals een knop in een twijg,
bijna onzichtbaar maar onweerstaanbaar.
De zomer is in aantocht.
Het is een kwestie van zien, soms even.
Wim Holterman osfs

Fijn u te mogen verwelkomen in onze bieb.
Sjaan, Thea, Mieke en Annelies
Vrijwilligers van de bibliotheek Zijtaart
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Winnaars halloweenspeurtocht
Jong Nederland Zijtaart
Afgelopen weekend hebben we weer een mooie
halloweenspeurtocht kunnen organiseren. Er zaten enkele
prachtig versierde huizen tussen, we hebben mooi geklede
griezels gezien en vele formulieren zijn ingeleverd. Ook bij
de chocomel was het gezellig. Maar liefst 190 personen zijn
langs geweest en 55 antwoordformulieren zijn ingeleverd.
Wij willen iedereen bedanken voor het versieren van hun
huis en het enthousiasme tijdens de tocht en de leuke
reacties die we hebben gekregen.
Ook willen we Bram Vink bedanken voor de door hem
ontworpen halloweenfiguren die jullie moesten zoeken. En
dank aan Minibieb Het Groene Boekenwoud voor het
schenken van de boeken in het prijzenpakket!
En dan nu de prijzen:
Mooist versierde huis
Verschillende adressen zijn genoemd voor de nominatie
van het mooist versierde huis, maar uiteindelijk kreeg
Ceciliastraat 29 (familie De Bekker) de meeste stemmen!
Mooiste halloweenfoto
Jill, Tygo en Seth Barten; jullie waren het leukst verkleed
en geschminkt!
Van de 55 deelnemers aan de speurtocht kon er maar
eentje winnen
Jelle van Tiel is de uiteindelijke winnaar!
Winnaars, gefeliciteerd! Iedereen hartstikke bedankt en tot
volgend jaar weer!
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KBO
KBO Zijtaart vertoont de film
FRIED GREEN TOMATOES
WHISTLE STOP CAFE
Evelyn Couch, een te zware vrouw van
middelbare leeftijd zit in een dip. Haar man
Ed negeert haar, zelfs haar bedlegerige tante smijt van alles
naar haar hoofd. Maar alles verandert door een onverwachte
vriendschap met Ninny Threadgoode. Ninny vertelt het
verhaal van twee totaal verschillende vrouwen die 50 jaar
geleden in het plaatsje Whistle Stop in Alabama leefden: de
onuitstaanbare durfal Idgie en de innemende Ruth.
Tezamen runnen zij het Whistle Stop Café, een spoorwegCafé waar het prima eten is en ook plaats is voor
vriendschap en zelfs een moord op zijn tijd. De
gebeurtenissen uit het verleden inspireren
Evelyn om haar leven een nieuwe wending
te geven.
Wanneer: maandag 22 november
Waar: ontmoetingszaal dorpshuis
Aanvang: 14.00
Deze filmmiddag is alleen voor de leden van de KBO, met
een kleine pauze om een consumptie te kunnen kopen
Kosten film: gratis

Overige activiteiten week 47:
Dinsdagmorgen: repetitie seniorenkoor
EETpunt op dinsdag- en vrijdagmiddag 12:00u in het
dorpshuis.
• Dinsdagmiddag: biljartcompetitie, line dance en jeu
de boules!
• Woensdagmiddag: keezen, vrij biljarten
• Donderdagmorgen: 09.00u sportief wandelen (ook
voor niet leden).
• Donderdagmiddag: kaarten en competitie biljarten.
• Vrijdagmiddag bridgen
Door de toenemende corona-besmettingen en de daarbij
horende strengere regels is bij binnenkomst van het
dorpshuis een geldig coronatoegangsbewijs (CTB) vereist,
in de vorm van een geldige QR-code (met ID-check) voor
alle gebruikers en bezoekers vanaf 18 jaar.
Gezien de ernst van de coronacrisis is het van groot belang
dat iedereen de basisregels blijft volgen. Dus de
hygiënerichtlijnen en de 1,5 meter-regel in acht nemen,
•
•
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geen handen schudden en vooral ook aandacht hebben en
houden voor elkaar. Indien verkouden, blijf thuis en laat je
testen.

Uitslagen kaartmiddag 11 november:
Rikken:
pnt.

1. Piet v.d.Hurk

2. Pieta v.Riel
Jokeren:
Anneke v.d.Braak
Poedelprijs:
Annemieke v.d.Linden
Loterij:
Jan v.Zutphen
Uitslagen kaartmiddag 15 november:
Rikken:
1. Piet v.d.Hurk
2. Jan v.Zutphen
Jokeren:
Betty Verbruggen
Poedelprijs:
Annemieke v.d.Linden
Loterij:
Toon v.Bakel

86
80 pnt.
128 pnt.
- 28 pnt.
107 pnt.
78 pnt.
118 pnt.
- 74 pnt

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag wedstrijden pentatlon-competitie KBO
Zijtaart d.d. 9-11-2021
Partij :
Frans van Leuken - Adriaan vd Tillart
Toon Cissen - Jan vd Oever
Toon Nelissen - Andre Schepers

Uitslag
2-5
5-3
5-3

Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO
Zijtaart week 45
Annemieke vd Linden 14 14 - Ton de Rooij

Harrie vd Hurk
Jan de Wit
Wim v.d. Sanden
Martien van Eert
Willy vd Berkmortel
Rien van Tiel
Adriaan vd Tillart
Theo van Asseldonk
Cor van Zutphen
Toon v.d. Oever
Toon Cissen
Frans v.d. Broek
Tonn Verbruggen
Andre Schepers
Martien Verbruggen
Tonnie van Uden

22 18 24 22 39 27 21 22 24 26 29 16 22 18 24 35 57 74 31 30 57 88 20 19 25 17 38 64 64 64 31 40 -

18
18
12
18
8
Annemieke vd Linden 14
Cor Vissers
12
Frans van Leuken 41
Toon Nelissen
33
Wim Kremers
26
Jan van Boxmeer 15
Ad vd Ven
33
Theo van Eert
36
Jan vd Oever
18
Albert van Dinter 10
Hans van Erp
62
Toon Verbruggen 75
Theo v.d. Laar
Henri vd Linden
Chris van Helvoirt
Tjeu Dortmans

23
24
11
16
10
7
9
27
41
18
15
27
26
11
9
58
83
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Buurtcompetitie Biljarten Zijtaart
seizoen 2021 - 2022
Uitslagen gespeelde wedstrijden dd. 8 november 2021 :
Jekschotstraat - Rond de Bulte
54 - 46
Rudebroeck - Leins./Hoolstraat
42 - 41
Rond de Kerk - Grootveld/Corsica
54 - 71
Den Doornhoek - Het Begin vd Straat
36 - 45
Het Einde vd Straat - Krijtenburg
63 - 51

Tussenstand na 5 speelavonden
Plaats

Naam deelnemer

Gesp Punten
wedstr. voor

1 Leinserondweg/Hoolstraat
2 Grootveld/Corsica
3 Het Einde v.d. Straat
4 Het Begin v.d. Straat
5 Krijtenburg
6 Rond de Kerk
7 Jekschotstraat
8 Rond de Bulte
9 Rudebroeck
10 Den Doornhoek

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
50

251
250
247
246
244
244
236
233
231
230
2412

Punten
tegen

Gesp
gem

221
246
238
241
249
263
231
254
228
241
2412

50,20
50,00
49,40
49,20
48,80
48,80
47,20
46,60
46,20
46,00
48,24

Werkgroep Gedeeld Vervoer Zijtaart
Ons doel is het gebruik van een elektrische deelauto
realiseren in Zijtaart. We geloven in schone, duurzame en
groene mobiliteit en willen dit graag in ons dorp realiseren.
Maandelijkse autokosten bij het bezit van een eigen
auto:
Wat kost uw (tweede) auto nu elke maand? Veel mensen
vergeten een aantal kosten mee te nemen in hun
berekening. Benieuwd wat uw (tweede) auto elke maand
kost? Kijk dan eens op www.anwb.nl/auto/autokosten.
Wij vulden voor 3 voorbeeldauto’s de gegevens in op de
ANWB website:
Uitgangspunten bij alle voorbeelden zijn: een benzineauto,
metallic lak, geen inruil, een verwachte bezitsduur van 3
jaar en 5.000 kilometers per jaar.
Vaste kosten bestaan uit: vaste afschrijving, verzekering,
motorrijtuigenbelasting en onderhoud carrosserie en
diversen.
Variabele kosten bestaan uit: variabele afschrijving,
brandstof, reparatie en onderhoud, banden
Bedragen in Euro’s
Bouwjaar
Aanschafprijs
Km.stand bij aanschaf
Kosten per maand:
Vaste kosten
Variabele kosten
Totale kosten
Per maand:

Suzuki Swift
1.2 69KW
Augustus 2012
6.950,00
124.369
180,00
111,00
291,00

Heeft u het ingevuld voor uw (tweede) auto? En? Maakt u
de afweging?
Wegen het gebruik en gemak van een eigen (tweede) auto
op tegen de kosten van die auto? Of staat u ook open voor
een alternatief in de vorm van een deelauto?
U betaalt dan alleen voor het gebruik van de deelauto. Er
zijn geen bijkomende kosten voor brandstof,
motorrijtuigenbelasting, verzekering, afschrijving,
onderhoud, wasstraat: alles is voor u geregeld. Lees ons
volgende artikel voor een paar rekenvoorbeelden bij het
gebruik van een deelauto.
Interesse? Of vragen? Laat het ons weten en neem contact
op met een van ons, of stuur een mail naar:
gedeeldvervoerzijtaart@gmail.com

Werkgroep Gedeeld Vervoer Zijtaart (Dorpsraad Zijtaart)
Harrie v.d. Linden, Hanneke van Asseldonk, Marleen Krol,
Marco v.d. Braak, Lea v.d. Elzen
Opel Astra 1.4
Hyundai IX20
88KW
1.4 66KW
Gevonden voorwerpen:
Maart 2014
Januari 2016
9.250,00
12.750,00
gevonden voorwerpen kunnen
99.801
71.378
worden ingeleverd bij het
Dorpshuis. Aanmelden van
gevonden (of verloren) voorwerpen
199,00
268,00
kan via een email naar
140,00
139,00
dorpsnieuws@zijtaartsbelang.nl.
339,00

407,00
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geldig coronatoegangsbewijs (CTB), dit in de
vorm van een geldige QR-code.
Iedere keer dat iemand het dorpshuis bezoekt,
wordt deze bij binnenkomst gecheckt (dus ook als
dat wekelijks of meerdere keren per week aan de
orde is).
De CTB-check vindt plaats bij de ingang aan de
linkerzijde (toegang tot de centrale barruimte). De
overige ingangen van het dorpshuis zijn gesloten.
Bij de reguliere activiteiten van vaste en
incidentele gebruikers wordt de check steeds
uitgevoerd door de leiding van de gebruiker zelf,
zo nodig met hulp van de beheerder of een
vrijwilliger van het dorpshuis.
Bovenstaande werkwijze geldt ook bij
evenementen.
Individuele gebruikers en bezoekers worden
gecheckt door de beheerder of een vrijwilliger van
het dorpshuis.
In bijzondere situaties kan het bestuur afwijken
van bovenstaande werkwijze.

Na de persconferentie van afgelopen vrijdag, waarin
strengere coronamaatregelen werden aangekondigd,
heeft het bestuur van het dorpshuis besloten om enkele
actuele aanpassingen te doen in ons dorpshuis, die
gelden vanaf zaterdag 13 november tot en met
zaterdag 4 december a.s. De wijzigingen ten opzichte
van de vorige periode (vanaf 6 november jl.) zijn de
volgende:
- Geen horecafunctie na 20.00 uur. Dit betekent
dat na 20.00 uur geheel geen consumpties meer
verstrekt mogen worden, ook geen koffie of thee.
- Geen evenementen na 18.00 uur. Dit betekent dat Het is van belang dat het checken van de QR-code telkens
opnieuw correct wordt uitgevoerd, mede gezien de
’s avonds geen evenementen zijn toegestaan.
Diverse activiteiten kunnen blijven doorgaan zoals sporten,
repetities, muzieklessen, vergaderen, biljarten, kaarten,
kienen. Hiervoor blijft ons dorpshuis gewoon geopend en
zijn onze gebruikers en bezoekers daarvoor welkom.
Daarbij gelden voor de toegang tot ons dorpshuis de regels
zoals die sinds 6 november reeds van toepassing waren:

-

mogelijke controle door een handhaver (boa) van de
gemeente.

Tot slot: gezien de ernst van de coronacrisis is het van groot
belang dat iedereen de basisregels blijft volgen. Dus de
hygiënerichtlijnen en de 1,5 meter-regel in acht nemen,
geen handen schudden en vooral ook aandacht hebben en
houden voor elkaar. Wij vertrouwen erop dat u bereid bent
Het dorpshuis is voor alle gebruikers en bezoekers om op een constructieve wijze hieraan mee te werken.

vanaf 18 jaar uitsluitend toegankelijk met een

Bestuur Dorpshuis
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Seniorenraad zoekt actieve ouderen in
de kernen Veghel, Erp-KeldonkBoerdonk-Mariaheide-Zijtaart en
Eerde.
De Seniorenraad Meierijstad, actief sinds januari 2017,
behartigt de belangen van alle (±35.000) senioren in
Meierijstad. Dit betreft voornamelijk belangen op het
gebied van wonen, veiligheid, welzijn, zorg en
dienstverlening. De Seniorenraad is een overlegpartner voor
de gemeente en organisaties zoals woningbouwcorporaties,
welzijnsorganisaties en zorginstellingen. Onderwerpen
waar commissies zich mee bezig houden zijn o.a. “langer
thuis kunnen blijven wonen”, organiseren van
verkeersmarkten, alternatieve woonvormen voor ouderen,
gezondheidszorg optimaliseren (aandacht voor dementie en
eenzaamheid), uitgave van een “seniorenwijzer” (boekje
met relevante info voor senioren).
Binnen de Seniorenraad zijn twee commissies actief die aan
genoemde onderwerpen aandacht besteden: de commissie
“Wonen en Veiligheid” en de commissie Zorg – Welzijn –
Dienstverlening.
Daarnaast heeft de Seniorenraad met de KBO afdelingen,
Dorps- en Wijkraden en de Welzijnsinstellingen
afgesproken dat we in de toekomst gaan samenwerken op
het gebied van het ouderenbeleid in de gemeente. Daartoe
zullen we minimaal tweemaal per jaar met genoemde
gesprekspartners overleg plegen.
Na onze laatste succesvolle wervingsactie van januari 2020,
zijn helaas door de coronaperiode van het afgelopen
anderhalf jaar enkele kandidaten afgehaakt. Dit kwam mede
omdat we geen voortzetting van onze activiteiten tijdens de
corona lockdowns hebben kunnen geven. Momenteel zijn
we weer volop actief en hebben we dringend nieuwe
mensen nodig om de doelstellingen van de Seniorenraad te
bereiken. Werkervaring en kennis op deze gebieden is
wenselijk maar geen voorwaarde.
De Seniorenraad is er voor de senioren in alle kernen van
de voormalige gemeente Veghel en daarom zijn we weer op
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zoek naar vrijwilligers vanuit deze kernen om samen met
ons de belangen van deze senioren te behartigen.
Wij doen hierbij een oproep aan kandidaat vrijwilligers uit
alle kernen die zich willen aanmelden.
Er wordt gewerkt in collegiaal verband en de
tijdsbesteding/belasting wordt in overleg met elkaar
ingevuld.
Als u interesse hebt om samen met ons mee te denken, kunt
u zich aanmelden via mail:
info@seniorenraadmeierijstad.nl Wij nemen dan zo spoedig
mogelijk contact met u op.

SPORTAGENDA
VOW Jeugd 20 november 2021
Schijndel/DE WIT JO19-3JM
VOW JO19-1
VOW JO18-1
SPV JO18-1
VOW JO16-1
SV DWSH'18 JO16-1
VOW JO13-1
Blauw Geel'38/JUMBO JO13-5
Venhorst JO11-1
VOW JO11-1JM
VOW JO10-1
Berghem Sport JO10-4
VOW JO9-1JM RKVV Keldonk/Boerdonk JO9-1JM
VOW JO8-1JM
Heeswijk JO8-1
VOW JO8-2JM
Boskant JO8-1JM
SV BLC MO17-1
VOW MO17-1
Berghem Sport MO13-1 VOW MO13-1
VOW MO10-1 Blauw Geel'38/JUMBO MO10-1
VOW MO10-2
Schijndel/DE WIT MO10-1
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-4 VOW JO7-1
Ollandia JO7-1
VOW JO7-2JM

VOW Senioren 18 november 2021
20:00u

VOW 1

UDI"19/CSU

VOW Senioren 20 november 2021
16:30u
17:00u

VOW Veteranen vv Venhorst
VOW VR30+1
VCO VR30+1

VOW Senioren 21 november 2021
14:30u
10:00u
12:00u
11:00u
12:00u
10:30u

Acht 1
SV Someren 7
Avesteyn 5
VOW 5
VOW VR1
VOW VR2

VOW 1
VOW 3
VOW 4
RKVV Keldonk 4
Avanti'31 VR1
Boekel Sport VR2

15:00u
14:30u
13:00u
11:30u
9:00u
9:30u
10:45u
10:45u
10:45u
13:00u
10:15u
9:30u
10:45u
10:15u
9:30u
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Blijf dán maar bij je moeder….
Mevrouw kon redelijk opschieten met de kinderen van hun
vader. Geweldig was anders…, maar het ging. Toen zij een
baby kreeg begonnen de problemen pas echt. De meiden
waren erg gehecht aan hun vader en achtervolgden hem
vaak, maar nu werd het pas echt vervelend. Hij kon geen
stap doen zonder hen. En ze waren ook niet blij met de
baby!
Houding vader
Vader reageerde met onbegrip en irritatie: “blijf dán maar
bij je moeder”. De stief/bonusmoeder was het niet met hem
eens en had geopperd om leuke dingen met zijn kinderen te
gaan doen, maar dat wilde hij al helemáál niet nu ze (in zijn
ogen) zo lastig waren.
Grond onder je voeten
Sommige mensen vinden het moeilijk om zich in te leven in
de gevoelens van kinderen. Stiefmoeder begreep wel dat de
kinderen zich mogelijk wat verwaarloosd voelden door
vader. Maar vader zag dat niet zo: volgens hem was het
gewoon gezeur! Uit het oogpunt van volwassenen kan
zoiets “gezeur” lijken, maar voor een kind zijn je ouders
hetzelfde als de grond onder je voeten.
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Nóg een afwijzing
Scheiding wordt door veel kinderen beleefd als afwijzing
(heb ik iets verkeerd gedaan?). Een nieuwe partner is
doodeng. Bij een nieuwe baby kom je nog meer op afstand
te staan. Voor een kind is het echter belangrijk op de 1e
plaats te komen voor je ouders. En nu zei vader ook nog:
"blijf dán maar bij je moeder", wat voor een kind zoiets
betekent als: "ik hoef je niet als je zo lastig bent". Afwijzing
op afwijzing.
Angst voor verlies zichtbaar maken
Toen ik de situatie schetste begreep vader dat hij juist het
“vastklamp-gedrag” stimuleerde door hen van zich af te
duwen. Vanaf dat moment begreep hij dat hij betrouwbaar
moest zijn, veiligheid moest bieden. Ook ging hij af en toe
met zijn kinderen iets leuks doen, precies zoals
bonusmoeder had geadviseerd. En na verloop van tijd
veranderde het gedrag van de kinderen, voelden ze zich
veilig en werd de baby door de kinderen vertroeteld en
geknuffeld.

Speciale ruimtes voor mensen met
prikangst bij GGD vaccinatielocaties
in Veghel en Waalwijk

Sommige mensen willen wel graag een coronavaccin, maar
vinden de prik zo spannend of eng dat ze niet durven. Ze
zijn bijvoorbeeld bang om flauw te vallen of vinden het
idee van een naald in hun lichaam vreselijk. Voor deze
mensen heeft GGD Hart voor Brabant een fijne oplossing:
rustige en besloten ruimtes voor mensen op prikangst in de
vaccinatielocaties in Veghel en Waalwijk.
Prikangst hoeft geen belemmering te zijn
Prikangst hoeft zeker geen belemmering te zijn om toch een
afspraak te maken voor een coronaprik. Zonder afspraak
binnenlopen kan overigens ook! Als je op de
vaccinatielocaties in Veghel en Waalwijk van GGD Hart
voor Brabant komt, kun je als je binnenkomt bij een
medewerker aangeven dat je prikangst hebt. Je kunt dan
terecht in een speciale ruimte voor mensen met prikangst
die we hiervoor op deze twee priklocaties hebben ingericht.
Je mag een begeleider meenemen tijdens jouw afspraak. De
begeleider mag ook mee in deze speciale ruimte.

Militaire oefening in Meierijstad

Er vindt een militaire oefening binnen
de gemeente Meierijstad plaats van 22
t/m 26 november 2021.
De oefening wordt gehouden in het
kader van training voor militairen van
de Koninklijke Landmacht en
Koninklijke Luchtmacht. Praktisch gezien houdt dit in dat
de militairen diverse locaties zullen verkennen om
uiteindelijk een aantal opstellingen te betrekken. Men zal
het doorgaande verkeer niet hinderen.
Indien er door de oefening schade is ontstaan, dan kunt u
dit onder vermelding van de militaire eenheid,\ zoals
kenteken voertuig, datum en tijd, plaats en soort schade etc.
melden aan:
• Sectie Claims Ministerie van Defensie
• Postbus 90004
• 3509 AA Utrecht
• Telefoon.: 030-2180420
• Email: JDVclaims@mindef.nl
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Alle majoretten een podiumplek tijdens
Brabants Kampioenschap
Afgelopen weekend mochten alle majorette groepen naar de
Brabantse Kampioenschappen te Waalwijk. Het was nog
even spannend of het allemaal mocht doorgaan vanwege de
coronamaatregelen. Gelukkig konden we allemaal een
poging wagen om een plek op het podium te veroveren.
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Het D-team trad op met de muizendans en zij wisten 3
punten hoger te scoren dan op de laatste wedstrijd. Het
puntenaantal van 71 was goed voor een 2e plaats op het
podium. Het C-team met hun 1001-nacht show behaalde 80
punten, maar liefst 4 punten meer dan op de laatste
wedstrijd en daarmee gingen zij met de zilveren beker aan
de haal.
Op zondag was het de beurt aan onze A-groep. Hun show
op muziek van ‘The greatest showmen’ werd opgevoerd
voor het juryteam en de coaches. Helaas deze dag zonder
publiek, maar wel met een mooi resultaat. De A-groep is
Brabants Kampioen geworden!

Allemaal van harte gefeliciteerd met deze mooie resultaten!
Op zaterdag mocht als eerste ons B-team optreden met hun
Ibiza show. Zij scoorden 79,2 punten en behaalden daarmee Bestuur Muziekvereniging Sint Cecilia Zijtaart
een bronzen beker.
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Geslaagd uitwisselingsconcert Opleidingsorkest Sint Cecilia Zijtaart
Afgelopen zondag 14 november
is er een geslaagd
uitwisselingsconcert
georganiseerd tussen de
opleidingsorkesten Sint Cecilia
Zijtaart, harmonie OBK Erp en
het opleidingsorkest van de
muziekvereniging van
Volkel/Boekel. Ondanks de
aangescherpte coronaregels en het
grondig checken van de QR codes
was het een mooi en sfeervol
concert. Ook de kersverse jeugd
Adjudant Luka, trompettist in het
opleidingsorkest van Zijtaart, liet
ook op deze zondag weer goed
van zich horen.
Dirigent Remco Spierings van de
opleidingsorkesten van zowel Erp
als Zijtaart zorgde voor een mooi
programma waarin de
opleidingsorkesten en
jeugdslagwerkgroep allemaal een
mooi muzikaal programma
konden laten horen. Een geslaagde ontmoeting voor al de
jeugdige muzikanten uit Zijtaart, Erp en Volkel

