DORPSHUIS DAGELIJKS OPEN TOT 17:00 UUR
Vanwege de aangepaste landelijke coronamaatregelen tot 19 december a.s. zal ons
Dorpshuis met ingang van maandag 29 november in de komende weken dagelijks geopend
zijn tot 17:00 uur. Dit is een nieuwe actuele aanpassing, maar daarnaast blijven de
richtlijnen die er reeds waren sinds 6 november gewoon van toepassing.
Dit betreft:
- conform de reeds bestaande regels is het dorpshuis dan voor alle gebruikers en
bezoekers vanaf 13 jaar uitsluitend toegankelijk met een geldig coronatoegangsbewijs
(CTB), dit in de vorm van een geldige QR-code. De controle blijft op de gebruikelijke
wijze plaatsvinden (zoals reeds vermeld in Zijtaarts Belang van 17 november jl.).
- het dragen van een mondkapje is voor iedereen verplicht in de entreeruimte bij de
Geldmaat, de centrale barruimte/huiskamer, de zaalruimten met een vaste zitplaats en de
toiletten. Als men een vaste zitplaats heeft, mag het mondkapje af.
- in het hele gebouw is men verplicht 1,5 m afstand te houden van elkaar.
- in bijzondere situaties kan het bestuur afwijken van bovenstaande regels.
Tot slot: gezien de ernst van de coronacrisis is het van groot belang dat iedereen de
basisregels blijft volgen. Dus: thuis blijven bij klachten, de hygiënerichtlijnen in acht
nemen, geen handen schudden en vooral ook aandacht hebben en houden voor elkaar. Wij
gaan er vanuit, dat u bereid bent om op de juiste wijze mee te werken aan de bovenstaande
richtlijnen.
Bestuur Dorpshuis

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 5 december 2e zondag van de Advent 10.30 uur Eucharistieviering
Pater Holterman
Wij gedenken: Overl.ouders Coppens- van Bakel, Frans, Wim en Cor; Jaargetijde
Jan Oppers; Cor Oppers (vanw.verjaardag); Bertha Oppers- van Erp.

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 0900-8803
Ouderenwerk Ons Welzijn
36.73.09
Maatschappelijk werk Aanzet 36.69.86
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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

Avondsluiting Zijtaartse
bibliotheek
De komende weken is er vanwege de
huidige coronamaatregelen geen
avonduitleen in de bibliotheek in het
Dorpshuis.
Op dinsdagmiddag is de bieb wel open
van 12.30 – 14.00 uur. De klanten met
gereserveerde boeken zullen hiervan
bericht krijgen.

lieve mensen uit Zijtaart
Via deze weg wil ik jullie hartelijk bedanken
voor het vertrouwen en de waardering die ik
als postbezorger van jullie mocht ontvangen
Voor jullie heb ik geknokt tot nu toe
Helaas ik ben zo moe, ik kan niet meer , ik
geef het op
Tegen dit beleid van Post,nl ben ik niet
opgewassen
Nogmaals alle bedankt en laten we elkaar
blijven groeten.
Jolanda

Wij zoeken een
huishoudelijke hulp
voor 1 keer in de week
3 tot 4 uur.
De dag is vrij in te plannen.
Graag bellen of appen naar:
06 - 466 256 16
Of 06 - 219 905 54

Beëindiging slagerij Van Kessel
In 1977 opende Jas van Kessel (vader van Ad) in
Zijtaart een slagerswinkel. Verschillende van zijn
kinderen werkten destijds mee in de zaak,
zowel in Eerde als in Zijtaart.
In mei 1985 kwamen wij (Ad en Gerrie) in het
slagerspand te wonen. Eerst alleen slagerij, in 1992
omgebouwd tot Versmarkt. Daarna in 2008 BBQ en
vleesspecialist. Wij hebben hier altijd met veel plezier
in gewerkt.
Met Ad van Kessel, de huidige BBQ en
vleesspecialist, gaat de laatste slager
(4e generatie) uit de familie van Kessel stoppen.
Op 31 december 2021 leggen wij
het bijltje (en mes) er bij neer
en gaan we genieten van andere dingen.
Wij willen al onze klanten heel hartelijk bedanken
voor het vertrouwen dat zij al die tijd
in ons hebben gehad.
Heel veel groeten,
Ad en Gerrie van Kessel
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KBO Zijtaart
Activiteiten week 48 en
49
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.
Ook kunnen we al melden dat de SeniorenExpo in
Veldhoven is verzet van 18-23 januari 2022 naar 1015 mei 2022.
Overigens moeten wij U nog hartelijk bedanken voor
Uw stem op KBO-Zijtaart en/of De Vrolijke Zangers
bij de RABO clubsupport actie. KBO-Zijtaart krijgt
hierdoor € 548,50 op haar rekening bijgeschreven en
De Vrolijke zangers € 153,58.

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO
Zijtaart week 47
Toon v.d. Oever
Wim v.d. Sanden
Chris van Helvoirt
Cor van Zutphen
Jan de Wit
Theo van Eert
Tonn Verbruggen
Tonnie van Uden
Frans v.d. Broek
Martien van Eert
Rien van Tiel
Adriaan vd Tillart
Ton de Rooij
Toon Cissen
Andre Schepers
Cor Vissers

31
39
18
57
24
36
25
31
20
21
29
22
18
57
38
12
Martien Verbruggen 64

41
32
15
39
42
41
19
37
16
19
24
39
15
45
59
11
62

Annemieke vd Linden 14 15

Tjeu Dortmans
Willy vd Berkmortel
Henri vd Linden
Ton de Rooij
Theo v.d. Laar
Wim Kremers
Toon Nelissen
Hans van Erp
Theo van Asseldonk
Jan vd Oever
Jan van Boxmeer
Ad vd Ven
Albert van Dinter
Frans van Leuken
Toon Verbruggen
Harrie vd Hurk

8 7
24 43
12 13
18 16
18 13
26 22
33 23
62 42
24 26
18 20
15 22
33 39
10 7
41 26
75 69
22 19

Uitslag wedstrijden pentatlon-competitie KBO
Zijtaart d.d. 23-11-2021
Adriaan vd Tillart - Hans van Erp
Toon Cissen - Rien van Tiel
Jan vd Oever - Andre Schepers
Toon Nelissen - Frans van Leuken

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

Hallo (nieuwe) ondernemer,
Altijd al in de meest gelezen, huis aan
huis bezorgde jaarkrant van Zijtaart
willen staan??
Wij zijn bezig met de voorbereidingen
voor de carnavalskrant van 2022 en
altijd op zoek naar nieuwe
adverteerders om deze krant mogelijk
te maken. Mocht ook jij hierin willen
adverteren, laat het ons weten. Onze
advertentiekosten zijn van 15 (1/8
pagina) tot 80 euro (hele pagina), alles
full colour.
Neem contact met ons op door een mail te sturen naar
krant@cvdereigers.nl of spreek één van ons aan, dan
dan komt er iemand van ons bij je langs.
Groetjes,
Krantencommissie carnavalsvereniging De Reigers
Gerjanne, Hetty, Ellen, Karin en Anne
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WEEST WAAKZAAM
Onze wereld staat onder spanning.
Mensen en volken staan elkaar naar het leven.
Er is de dreiging van oorlogs- en natuurgeweld,
covid-19 blijft ons angst aanjagen.
We zijn in de ban van economische wetten.
De sterksten en de rijksten hebben de macht.
Aan hen wordt alles en iedereen ondergeschikt gemaakt.
Hoe meer mensen overlopen van machtswellust
des te meer gaat onze wereld lijken op een chaos.
Mens zijn er niet meer voor elkaars geluk,
maar worden elkaars concurrenten.
In deze chaotische wereld komt de Mensenzoon.
Hij kondigt zich aan als de machtige, de heerser.
Hij komt als een overwinnaar,
omdat de macht van de liefde het sterkst is.
Hij is solidair in het lijden van mensen.
Hij is een belofte van leven ondanks alle dood.
Zoals in het begin is Hij orde in plaats van chaos.
Wees waakzaam: het is een oproep
om het lijden van onze wereld niet uit de weg te gaan.
Maar ook: om te worden als de Mensenzoon.
Ons leven wordt zinvol als we attent zijn
en zorg dragen voor het geluk van anderen.
Waakzaam zijn is: met opgeheven hoofd
opkomen tegen onrecht en onvrede.
Het is bidden om kracht
om staande te kunnen blijven
in goede en slechte tijden.
Wim Holterman osfs
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Geen kind is zo aanwezig
als het kind dat wordt gemist.
Voor wie brandt u een kaarsje tijdens
Wereldlichtjesdag?
Claassen Uitvaartzorg organiseert dit jaar op zondag 12 december
voor de elfde keer Wereldlichtjesdag, een dag ter nagedachtenis
aan alle overleden kinderen. Tijdens de herdenking branden we
kaarsjes en kunt u luisteren naar livemuziek, troostende woorden
en gedichten. Omdat het branden van kaarsen over de gehele
wereld om 19.00 uur lokale tijd plaatsvindt, is de wereld letterlijk
een etmaal wat lichter. Deze golf van licht is een troost voor
mensen die een kind verloren hebben.
Wegens de huidige omstandigheden zal ook dit jaar de
herdenking er anders uitzien. We zullen via een live-verbinding
vanuit de prachtige kapel van de Zusters Franciscanessen in
Veghel Wereldlichtjesdag bij de mensen thuis brengen, zodat de
belangstellenden de herdenking toch kunnen bijwonen. Claassen
Uitvaartzorg zal samen met ritueelbegeleider Martien Korsten
invulling geven aan deze bijzondere avond. Het begint om 18.30
uur en duurt tot ongeveer 19.15 uur.
Ieder jaar, op de tweede zondag van december, herdenkt de
wereld alle kinderen die vroegtijdig, om wat voor reden dan ook,
van ons heen zijn gegaan. Het initiatief voor World Wide Candle
Lightning ontstond eind jaren negentig in Amerika. Ook in
Nederland wordt Wereldlichtjesdag, zoals het initiatief inmiddels
heet steeds bekender.
Claassen Uitvaartzorg is al enkele jaren actief betrokken bij het
initiatief Wereldlichtjesdag. Op Wereldlichtjesdag kan iedereen
om 19.00 uur een kaarsje aansteken, ter ere van alle kinderen die
gestorven zijn. Door dit te doen in de verschillende tijdszones
gaat er in 24 uur als het ware een golf van licht over de wereld.
Het geeft mensen die een kind verloren hebben het besef dat men
niet alleen staat in het verdriet.
Iedereen die zich betrokken voelt bij Wereldlichtjesdag is van
harte welkom om de herdenking mee te volgen via de
livestream. Aanmelden kan via www.wereldlichtjesdag.com of
bellen met (085) 744 10 24.

Boostervaccinatie voor cliënten en
medewerkers BrabantZorg
Een heel bijzonder moment voor BrabantZorg: in de
strijd tegen het coronavirus is de organisatie vandaag
een (booster)vaccinatie campagne gestart. Bewoners,
medewerkers en vaste vrijwilligers van BrabantZorg
(die dat willen) kunnen een (booster)vaccinatie krijgen.
Miriam Haagh, voorzitter Raad van Bestuur BrabantZorg:
“We zijn heel blij dat we bewoners, medewerkers en vaste
vrijwilligers de boostervaccinatie zo snel kunnen
aanbieden. Hoe meer mensen beschermd zijn tegen het
coronavirus, hoe kleiner de kans is op besmetting, ziek
worden of overlijden. Dankzij deze boostervaccinatie is de

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 31 nr. 10

1 december 2021 – 8 december 2021

pagina 5

kans groter dat we onze deuren open kunnen houden voor
bezoekers én door kunnen gaan met activiteiten voor
bewoners”.
Bewoners ontvangen de vaccinatie op de locatie waar ze
wonen
Waar de eerste en tweede vaccinatie van bewoners in
meerdere rondes moest gebeuren, worden in deze derde
ronde alle bewoners in één keer gevaccineerd. Het gaat hier
dus om bewoners die onder behandeling zijn van de
specialist ouderengeneeskunde, bewoners onder
behandeling van de huisarts én cliënten die tijdens deze
vaccinatieronde tijdelijk verblijven bij BrabantZorg.
Miriam Haagh: “Het is een behoorlijke logistieke operatie
die we in korte tijd op touw moeten zetten én uitvoeren.
Ook nu weer is er veel flexibiliteit van medewerkers en
zetten we er samen de schouders onder. We zijn heel blij
met de hulp die we van huisartsen en apotheken krijgen”.
Medewerkers ontvangen de booster op een GGD locatie
in de buurt
Medewerkers en vaste vrijwilligers met cliëntcontact
kunnen sinds donderdag een afspraak maken voor
vaccinatie tussen 27 november en 12 december op één van
drie GGD locaties in Oss/Berghem, Uden en Veghel.
Miriam Haagh: “We zijn heel blij dat we in samenwerking
met de GGD Hart deze vaccinatieronde zo snel hebben
kunnen organiseren”.

SPORTAGENDA
VOW Jeugd 4 december 2021
Geldrop JO19-3JM
VOW JO19-1
Milheezer Boys JO18-1 VOW JO18-1
VOW JO16-1
vrij
WEC JO13-1
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
BMC JO8-3
VOW JO8-2JM
Schijndel/DE WIT JO8-3
Irene MO17-1
VOW MO17-1
VOW MO13-1
OSS'20 MO13-1
Nooit Gedacht MO10-1 VOW MO10-1
ASV'33 JO10-1JM
VOW MO10-2
VOW JO7-1
vrij
VOW JO7-2JM
vrij

15:00u
14:30u
11:30u
9:30u
10:30u
10:45u
10:45u
10:45u
13:30u
11:30u
10:15u
9:15u

VOW Senioren 5 december 2021
14:00u
13:00u
10:30u
10:00u
11:00u
12:00u
10:30u

Avesteyn 1
Deurne 3
SV de Braak 3
Blauw Geel'38/JUMBO 12

VOW 5
VOW VR1
VOW VR2

VOW 1
VOW 2
VOW 3
VOW 4
Mariahout 5
Boekel Sport VR1
Venhorst VR1

Poeslief gedoe als papa in de buurt
is….
Mevrouw belde mij op met de vraag wat te doen als de
kinderen van haar vriend zich onuitstaanbaar gedragen
tegenover haar, maar poeslief doen als hun papa in de buurt
is. Enige tijd geleden had ze besloten zich niet meer te
ergeren aan zijn kinderen…. Maar helaas lukte dat niet zo
goed. Als papa niet in de buurt was: niet luisteren naar haar,
haar negeren, precies datgene doen waarvan ze wisten dat
mevrouw zich eraan stoorde. Probeer dat maar eens te
negeren…..
Op z’n beloop laten of er bovenop zitten
Ze had het al vaker aangekaart bij haar vriend, die er vaak
een beetje om moest lachen. Mevrouw voelde zich niet
serieus genomen door hem en was enkele keren heel boos
geworden, en dan luisterde hij wel even echt naar haar,
maar uiteindelijk gebeurde er niks. Hij was een lieve man,
die geneigd was om alles een beetje op z’n beloop te laten.
Dat vond mevrouw in eerste instantie aantrekkelijk, haar ex
had altijd overal bovenop gezeten.
Ze wisten echt wel beter
Maar nu bleek de goede eigenschap zich toch tegen haar te
keren. Hij deed alles af met “och, het zijn toch maar
kinderen” en “maak je niet zo druk”, maar mevrouw wilde
zich niet steeds in hoeven te houden als haar 'stiefjes' met
modderschoenen over het tapijt hadden gelopen. En ze
wisten heus wel beter: dit zouden ze bij hun moeder ècht
niet wagen!
In dit soort gevallen adviseer ik altijd om met z’n tweeën te
komen.
Keer het eens om
Mevrouw kon zich niet voorstellen dat ik zou helpen,
immers, zij had het probleem al zo vaak zelf ter sprake
gebracht, maar afhankelijk van de gevoeligheden van
meneer zijn er meestal voorbeelden te bedenken waaraan
hij zich zou storen als háár kinderen een soortgelijk gedrag
zouden vertonen. En inderdaad: na 2 gesprekken was het
een heel stuk beter. Ze hadden een gesprek met de kinderen
gehad onder zijn leiding, en nu wist iedereen waar men aan
toe was.
Stok achter de deur
Vaak plan ik in zo’n geval nog één gesprek voor een half
jaar later, om te blijven fungeren als stok achter de deur,
maar ook om hen te behoeden voor kleine potentieel
“gevaarlijke” voorvalletjes.

Gevonden voorwerpen
: gevonden voorwerpen kunnen worden ingeleverd bij
het Dorpshuis. Aanmelden van gevonden (of verloren)
voorwerpen kan via een email naar
dorpsnieuws@zijtaartsbelang.nl.
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Pieten op bezoek bij VOW
Voor de jeugd van de mini’s t/m
O9 was er zaterdag een activiteit
op het sportpark. Per team werd
buiten een spelletjes circuit
gespeeld met spellen als boterkaas-eieren, kat-en-muis en de
hoedjesdans.
Tijdens deze activiteit kregen de
kinderen bezoek van drie pieten
die vrolijk met de kinderen
meespeelden en een balletje mee
trapten. Alle kinderen mochten
ook nog een penalty schieten met
een piet als doelman.
Als afsluiting mochten de
kinderen met de pieten op de foto
en kregen ze allemaal een leuk
cadeautje en natuurlijk nog wat
pepernoten.

TOFF speelt een
uurtje eerder live
in De Afzakkerij
VEGHEL – De formatie TOFF uit Uden staat op
zondag 5 december vanaf 14.00 uur op het podium van
cultuurcafé De Afzakkerij op de Noordkade in Veghel.
TOFF brengt klassieke covers waarbij invloeden van de
blues, country & rock ’n roll te horen zijn. Het viertal
putte voor het repertoire uit hun eigen muziekverleden.
Nummers uit de jaren 60 en 70 met een eigen country
sausje eroverheen. Vanwege de nieuwe aangescherpte
coronamaatregelen en vervroegde sluitingstijd van de
horeca begint het optreden al om 14.00 uur. Het wordt
vermoedelijk weer gezellig druk in De Afzakkerij met
uitsluitend zitplaatsen. Wees daarom op tijd, want vol
is vol. De toegang is gratis en voor toegang vindt een
CoronaCheck plaats.
De bandleden komen voort uit de inmiddels opgeheven Recall
coverband en Dutch Roses. Beide bands genoten een grote
populariteit in de regio en met name Dutch Roses was
afgelopen jaren regelmatig te gast in De Afzakkerij. In de
nieuwe samenstelling bij TOFF laten de bandladen je
waarschijnlijk genieten van het werk van muzikanten als JJ
Cale, Eric Clapton, Bruce Springsteen, Rolling Stones,
Stealers Wheel, The Band en Crosby Stills Nash & Young.
Fijne ingrediënten voor een sfeervol, muzikaal optreden.
TOFF bestaat uit:
Harry Huibers, drums – zang
Paul Kruger, zang – basgitaar
Mari van den Bogaard, zang – gitaar en mondharmonica}
Theo Josemanders, zang – keyboard – sax – gitaar
Albert van der Wijst, geluid – boekingen
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