Zijtaartse Jeugdnatuurvereniging
Aan de leerlingen van groep 6 en hun ouders
Zoals jullie ongetwijfeld weten, is er in Zijtaart al jaren een Jeugdnatuurvereniging.
Kinderen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool kunnen lid zijn van onze vereniging, ook
als ze niet in Zijtaart naar school gaan. Je kunt dan lid worden in januari en blijft lid tot
januari 3 jaar later. De contributie bedraagt € 15,00 per 3 jaar.
Wij organiseren meestal één keer per maand een wandeling, puzzeltocht, excursie en
dergelijke, meestal op de vroege zondagmorgen. We proberen steeds kinderen te leren
kijken naar wat de natuur ons te bieden heeft en dit in de directe omgeving van Zijtaart. We
vertrekken altijd vanaf Het Klooster en meestal fietsen we naar het beginpunt, maar heel
soms gaan we met auto’s. Of een activiteit door gaat en hoe laat je aanwezig moet zijn, kun
je altijd lezen in het Zijtaarts Belang.
Wil je graag lid worden van onze vereniging, vul dan onderstaand strookje in en lever
dat in bij een van de bestuursleden. De contributie willen we graag tegelijk met het
aanmeldingsstrookje ontvangen!
De eerste bijeenkomst voor 2015 is op zondag 1 februari, dan gaan we naar de Hazeputten
om sporen te zoeken. Als je lid wilt worden, of gewoon een keer mee wilt gaan, zorg dat je
om 08.30 uur bij de ingang van Het Klooster bent. We zijn voor het middaguur weer terug.
Vervolg op voorlaatste pagina

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 25 januari 9.30 u. Presentatieviering 1e H.Communie, met als voorgangers
Pater van Delden en Pastor Thomas van der Horst m.m.v. het koor “Vivace”.
Wij gedenken:
Piet en Gerarda van Asseldonk-van Erp, dochter Dinie, zoon Jan en tante Mien; Jan van de
Ven en zoon Rob. Zaterdag: 31 januari 16.00 u. Marialichtmisviering, voorgegaan
door Pastor Hans van Bemmel en de Doopselwerkgroep m.m.v. enkele gitaristen.
Tijdens deze viering worden de schelpjes van de dopelingen van het afgelopen jaar aan de
ouders uitgereikt.
Zaterdag: 31 januari 19.00 u. Presentatieviering H.Vormsel met als voorganger Pastor
Thomas van der Horst m.m.v. het koor “Vivace”.

Belangrijke Telefoonnummers:
Kerkberichten C.v. Helvoirt
(0413) 36 58 61
Huisartsenpost:
Avond, nacht en het weekend 0900-8860
Centraal Alarm nummer
112
Politie/Brandweer/Ambulance spoed 1 1 2
Politie
direct
0900 8844
Danielle Michiels Wijkagent Eerde Zijtaart 0900 8844

Brandweer direct
Ambulance direct
Stadhuis Veghel
Gem. Veghel Storingsnummer
Basisschool "Edith Stein"
Tennispark Zijtaart
Dorpshuis Zijtaart
De Vonders (VOW)
Meldpunt Thuiszorg
Vivaan, Ouderenwerk
Aanzet maatschappelijk werk

(073) 612 31 23
(0412) 63 15 15
14 - 0413
14 - 0413
(0413) 36 51 68
(0413) 76 90 25
(0413) 36 66 79
(0413) 35 03 77
0900-8803
(0413) 36 73 09
(0413) 36 69 86
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BELANGETJES
Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons
brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid
om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip.
Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel.
(0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.
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: 0413-300950.
Vermist:
Afgelopen zaterdag is na afloop van de pronkzitting
mijn jas wellicht per ongeluk door iemand
meegenomen.
Het is een jas van het merk st Olivier, spijkerblauwe
mouwen en verder groen .
Mocht je die jas herkennen en denken goh die is niet
van mij breng hem dan terug naar het dorpshuis of
geef hem effe bij mij af.
Gr Eric van Zutphen Heisteeg 9 tel 352798.
ALVAST BEDANKT

Rode Kruis Zijtaart
De werkgroep van het Rode Kruis (Zijtaart)
organiseert op maandag 26 januari 2015 om 14.00 uur
een ontspanningsmiddag met sjoelen. Deze
bijeenkomst is in Het Klooster.
Nieuwe belangstellenden kunnen zich melden bij
mevrouw Th. van den Hurk, tel. 36 37 34 of bij
mevrouw M. Hooijmans, tel. 34 01 13.

Bedankt
Voor alle ontvangen felicitaties.
Mede hierdoor is ons 60 jarig
huwelijksfeest een
onvergetelijke dag geworden.
Harrie en Riek v.d. Heijden
DISCOAVOND
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Entree:

zaterdag 14 februari
20.00 – 22.30 uur
ontmoetingsruimte in het Dorpshuis
gratis

Waar is dat feestje? HIER is dat feestje!
Na de prijsuitreiking kan de jeugd gaan feesten tijdens
de discoavond in het Dorpshuis. Prins Mark en
adjudant Frens zullen hier een bezoek brengen. Tevens
zal er gezorgd worden voor een gezellige muzikale
sfeer. We maken er een feest van!
Deze avond is er een vrije in- en uitloop voor de jeugd.
Daarnaast is het verstandig om geld mee te nemen en
niet met consumptiebonnen (munten) van CV De
Reigers te betalen (prijzen komen niet overeen).
Hopelijk tot dan!
Organisatie BYTZ
(werkgroep EGZ)

TE KOOP
Perceel van 70 are landbouwgrond
aan de Pastoor Clercxstraat.
Verdere informatie te verkrijgen bij
Maarten Kanters, tel. 06 302 222 48.
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KBO
AGENDA

Maandag 26 januari 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 27 januari 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 27 januari 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 27 januari 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 27 januari 14.00 uur: Line dansen
Donderdag 29 januari 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 29 januari 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 29 januari 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 29 januari 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 30 januari 13.30 uur: Bridgen
Kaarten
De uitslagen van donderdag 15 januari 2015:
Jokeren:
1.Mien Ketelaars
98 pnt.
Rikken:
1. Marjo Vissers
81 pnt.
2. Jan v.Zutphen
80 pnt.
3. Willy v.d.Berkmortel 69 pnt.
Poedelprijs: Tiny v.Kasteren
-15 pnt.
Loterij:
Tiny v.Zutphen.
BILJARTEN
Uitslagen Regio Competitie:12 januari 2015:
Zijtaart
tmc gmc St.Oedenrode
tmc gmc
C.v.Zutphen 66 - 58 A.Kluijtmans
37 - 44
W.v.d.Sanden 49 - 30 W.v.d.Rijt
34 - 30
J.de Wit
28 - 22 M.v.Esch
29 - 31
T.Verbruggen 21 - 20 W.v.d.Boogaard
29 - 28
C.Coppens
20 - 29 L..v.Breugel
27 - 22
J.v.Uden
18 - 15 W.v.Breugel
26 - 26
J.v.d.Oever
17 - 16 H.Bekkers
24 - 30
M.v.Zutphen 15- 15 P.v.Kaathoven
21 - 26
Zijtaart
93.17% St.Oedenrode
105,112%
Uitslagen onderlinge competitie 15 januari 2015:
tmc gmc pnt
tmc gmc pnt
T.Verbruggen 22 - 22 10 W.v.d.Sanden
49 - 32 8
C.Coppens 12 - 8 6 W.v.d.Berkmortel 25 - 18 7
G.Oppers
21 - 26 12 C.v.Zutphen
61 - 43 7
M.v.Zutphen 14 - 22 15 J.de Wit
30 - 25 8
W.v.d.Sanden 49 - 42
8 R.Kemps
34 - 24 7
T.Verbruggen 22 - 29 13 R.v.Tiel
28 - 16 5
J.deWit
30 - 25 8 G.Oppers
12 - 12 10

21 jan. 2015 – 28 jan. 2015
J.v.Zutphen 18 - 12 6 C.v.Zutphen
C.v.Helvoirt 19 - 10 5 P.v.d.Hurk
J.v.Uden
17 - 16 9 W.Henst
W.v.d.Sanden 49 - 42 8
W.v.d.Berkmortel
W.Henst
30 - 23 7 W.Kremers
W.Kremers
24 - 37
15 J.v.dOever
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61 - 52
38 - 28
30 - 23
25 - 19
24 - 11
18 - 16

8
7
7
7
4
8

Zijtaartse Bridge Club 13 jan 2015-01-20
Lijn A
1 Gerard Bekkers & Riet Koevoets
64,58
2 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
61,81
3 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
54,17
4 Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
53,13
5 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
52,08
6 Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
50,35
7 Ad Koevoets & Jacqueline Brus
50,00
(8) Jan Rijkers & Fien Rooijakkers
48,96
(8) Clasien Nolle & Trudy Smulders
48,96
(10) Bert Kanters & Diny Kanters
47,22
(10) Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
47,22
12 Riet v. Hout & Corry Kastelijn
43,06
13 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
42,01
14 Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
36,46
Lijn B
1 Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
63,02
2 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
59,90
3 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
54,17
(4) Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 52,08
(4) Henk v.d. Linden & Mien Vissers
52,08
6 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
51,56
7 Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel 45,31
8 Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
44,27
9 Hein de Wit & Jo de Wit
41,15
10 Joke Petit & Maria Rijken
36,46

Glas scheiden wordt nu nog makkelijker!
Glasafval mag voortaan met restjes en met deksels in de
glasbak! Dat maakt het u eenvoudiger om glasafval te
scheiden; het glas hoeft niet afgespoeld te worden en het
stinkt niet doordat het afgesloten blijft. De gemeente
Veghel doet mee met de landelijke campagne ‘Glas in ’t
Bakkie!’ om het scheiden van glas te verbeteren. Zo gaat er
minder glasafval in de grijze container, waar het niet hoort.
Gescheiden inzameling maakt hergebruik en recycling van
de grondstoffen mogelijk.
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Kennismaking
Sinds kort wonen wij, Michel en Patricia, in de te koop
staande woonboerderij aan de Lage Biezen 1 in Zijtaart.
Aangezien we niet bij iedereen op de koffie kunnen om ons
voor te stellen, leek het ons een leuk idee om ons via deze
manier voor te stellen. Wellicht dat jullie ons al voorbij
hebben zien komen met 3 grote honden of ons bij Hetty als
nieuwe gezichten hebben herkend. Hiervoor hebben we
gewoond in een tussenwoning in Maarssen nabij Utrecht en
de verhuizing naar het Brabantse Zijtaart is een verademing
te noemen als het gaat om ruimte en gezelligheid. Michel
kende Zijtaart al omdat hij als ecologisch architect de
woning heeft mogen ontwerpen van de Zijtaartse Laurens
van Cuijk in “Veghel’s Buiten”. Deze wordt nu gebouwd
wat het extra leuk maakt om zo dichtbij te wonen. Patricia
had haar eigen massage- en therapiepraktijk en gaat deze
onder de naam Sensa Healing voortzetten in een nieuw
gebouwd tijdelijk huisje in de tuin. Het huisje is bijna klaar
en dan zal een bord aan de weg gezet worden. We hopen
nog een hele tijd te kunnen genieten van deze mooie locatie
en mocht iemand een massage willen… jullie weten ons nu
te vinden.
Met hartelijke groet,
Michel en Patricia

SPORTAGENDA
VOW Veteranen 24 jan 2015
Veteranen 14.30 u
Veteranen VOW VOW A1
VOW Senioren 25 jan 2015
Heren 1 13.00 uur
ELI H1
VOW H1
Heren 2 11.00 uur
ELI H2
VOW H2
Heren 3 11.30 uur
VOW H3
Keldonk 3

SPORTUITSLAGEN
15-01-2015
SCMH H1
VOW H1
3-2
18-01-2015
VOW H2
SCMH H2
Afgelast
Voor de overige senioren teams geldt winterstop
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Ruitersport Zijtaart – Shirly van Dijk,
Lieke Blokx en Lica van Liempd gehuldigd
als kringkampioen!
Afgelopen weekend vond alweer de laatste indoor
selectiewedstrijd plaats voor de ponyruiters. Alle drie de
dames waren al verzekerd van hun kringkampioenschap en
mogen starten op de Brabantse Kampioenschappen! Lieke
Blokx wist de laatste wedstrijd zelfs te winnen met een
mooi aantal punten. Ook Shirly van Dijk viel in de prijzen.
Emma Boes behaalde nog twee winstpunten en heeft zich
ook knap geselecteerd voor de Brabantse
Kampioenschappen.
Glenn van de Ven, onze actieve springer, was afgelopen
weekend te vinden op indoor Bergharen. Met zijn paard
Ziezo bleef hij twee keer foutloos in de hoogste klasse,
namelijk het Z/ZZ. Dit was voldoende voor een mooie
tweede plaats. Ga zo door!
De behaalde resultaten:
Overasselt
Klasse B-CL2
Pl.
Pnt.
Lieke Blokx Tanja's Lizzy
1e
202
Klasse DE L1
Shirly van Dijk Harley Davidson
4e
190
Klasse DE L2
Emma Boes
Silvano
7e
198
Bergharen
Klasse Z/ZZ
Glenn van de Ven
Ziezo
2e
2x foutloos

DDB zet in op ‘zorg in het dorp’
Zowel DDB als de SP zagen maandagavond hun moties
inzake de huishoudelijke hulp sneuvelen. De partijen
hadden een spoeddebat aangevraagd naar aanleiding van
het faillissement van Pantein-Vivent bv.
Voor DDB is continuering van huishoudelijke hulp als
onderdeel van de zorg voor de burger het belangrijkste: “De
gemeente Veghel was afhankelijk van een grote
zorgaanbieder. Nu dit gedeelte van die organisatie omvalt,
moet onze gemeente op korte termijn voor een oplossing
zorgen.”
DDB is voorstander van zorg dicht bij de
mensen. In Keldonk en Boerdonk is men al
begonnen met ‘zorg in het dorp en wijken’.
DDB vraagt zich af dit niet het verdere
uitgangspunt kan zijn. Ook een
‘zorgcoöperatie’ zou een alternatief
kunnen zijn.
De gemeente heeft laten weten te
overwegen om vanaf 1 februari de
huishoudelijke hulp onder te brengen bij
ZuidZorg. Betekent dat dat alle andere
scenario’s al afgeschreven zijn? En kan de
gemeente haar eigen beleid bepalen of is zij
genoodzaakt bij andere gemeenten aan te
sluiten? In haar motie vraagt de partij om
voor de langere termijn in te zetten op het
kleinschalig organiseren van huishoudelijke
hulp.
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Prachtige pronkzittingen
Tweemaal een uitverkocht Dorpshuis
tijdens de pronkzittingen van CV de
Reigers afgelopen weekend. Het waren
weer twee schitterende avonden gevuld
met veel muziek, dans en slappe klets.
De dansmariekes mochten de avonden
weer openen met hun geweldige
showdans met als thema "Magic in the
air". De kofferdragers, stewardessen,
piloten en reizigers vlogen daarbij in
kleurrijke pakjes als het ware over het
podium!
Showgroep Return van de majorettes van St. Cecilia was
ook weer van de partij en liet zien dat je echt met stoelen
kunt dansen. De meiden brachten dansend op vrolijke en
dan weer rustige muziek, het publiek in verschillende
stemmingen. Zo werd er met dans en mime een mooi en
ontroerend verhaal verteld. Het vakkundige schminkwerk
van Agnes en Hanny maakte deze act helemaal af.
Men kon zich ook laten verleiden door Van der Heijden. Na
leuke woordspelingen en tekeningen gemaakt te hebben
over de bloemetjes en bijtjes, werden er vrijgezellen op het
podium geroepen voor een verleidingsles. Zo kregen Mimi
en Suzan de handen van het publiek op elkaar.
Ôk B zegge was weer van de partij met hun "Rundje
Seiturt" waarin de avonturen van verschillende dorpelingen
op hilarische wijze werden verteld.
Klow en Jo kwamen als wasvrouwtjes het podium op om
eens wat te komen vertellen over prins Mark I. Oftewel, de
vuile was buiten hangen maar dan op een grappige manier
en met fantastische zang!
Patrick van de Elzen kroop weer in de ton met zijn
splinternieuwe buut als "Barry de volkszanger" en dat ging
nog niet zo fout als dat zijn jasje was, want dat was goed
fout!
Dit jaar was er op vrijdag de “buitendorpse klets” van Ad
Vermeulen uit Chaam als Olympisch oranje-supporter en
op zaterdag van Freddy van den Elzen uit Vorstenbosch als
circusdirecteur.
Ook deze buuts gingen er goed in bij het publiek.
De slagwerkgroep van St. Cecilia zorgde ook weer voor het
nodige spektakel op het podium met olievaten en andere
trommen. Zeer ritmisch sloegen zij zich door hun
programma heen met een solo trom boven in de bak die
klonk alsof het vuurwerk was!
De raad van Elf en bestuur kwamen als klokkenluiders en
goochelaars voor het voetlicht en wisten het publiek, net als
zichzelf, goed in te pakken. Al met al een mooi kleurrijk
optreden.
De mensen van ZOT gaven zich op het podium helemaal
bloot en legden uit hoe het er op camping 't Zotteke aan toe
gaat. Met Prins Mark I en adjudant Frens in hun midden
wisten zij het publiek kostelijk te vermaken.
Meer as Elluf zorgde, net als voorgaande jaren, ook weer
voor een prachtig optreden met als thema Musicals. In een
rap tempo kwamen maar liefst 12 musicals voorbij die door
het publiek beloond werden met een staande ovatie. De hele
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avond werd luchtig en enthousiast aan elkaar gepraat door
presentator Wiljan van Hoof die dat vak goed verstaat.
Al deze optredens werden weer op deskundige wijze door
NLG Productions van licht en geluid voorzien en de
Boemelaars wisten met hun vrolijke muziek de avond
muzikaal te omlijsten.
Na een spetterende finale kon de after-party, verzorgd door
DJ’s Robbie & Williams, beginnen.
We kunnen weer terugkijken op twee zeer geslaagde
pronkzittingen met bijna alleen maar Zijtaarts talent!
Terugkijken kan ook op www.cvdereigers.nl, daar vindt u
alle foto's van de beide pronkzittingen.

Hou jij ook van dansen,
twirlen en optreden?
Kom dan naar onze vriendinnentraining op woensdag 21
januari!
Van 18.00 uur tot 19.00 uur hebben we in het Dorpshuis
een training en mag je mee komen doen met de majoretten.
We zullen een nieuw dansje gaan oefenen en deze zullen
we om 18.45 uur uitvoeren. Iedereen mag komen kijken
naar dit bijzondere optreden met onze eigen leden en hun
vriendinnen.
Lid worden?
Ben je 5 jaar of ouder? Dan kun je je na de
vriendinnentraining opgeven voor de 3 gratis proeflessen.
Deze proeflessen zijn bedoeld om te kijken of je majoretten
leuk vindt! Wanneer je daarna door wilt gaan, kun je je
opgeven als lid van St. Cecilia.
Hopelijk zien we jou op woensdag 21 januari!!
Sportieve groet van de majoretten
Anne-Marie van Dinter
Marjan van Asseldonk
Tel. (0413) 34 44 14
tel. (0413) 35 56 64
mvandinter@home.nl marjanvanasseldonk@home.nl

Schrijf het in je agenda!
Voor voetballers en niet-voetballers.
VOW Familie-Vrienden Toernooi
ZONDAG 31 MEI
(niet op zondag 10 mei)
Inschrijfformulieren volgen later
in het Zijtaarts Belang.
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CDA-fractie akkoord met maximale
subsidie voor Stichting CHV
In de vergadering van de Veghelse gemeenteraad op 15
januari jl. is het voorstel om de Stichting CHV een
aanvullende subsidie te verlenen voor 2015 en 2016 in
stemming gebracht. In totaal gaat het om maximaal €
178.000,00.
De CDA-fractie is trots op de Noordkade als
bovenregionaal kunst- en cultuurcluster en blij met de
positieve resultaten van de stichting en het daaronder
vallende cultuurcafé. Helaas hebben de resultaten (geen
sluitende begroting) van MIK/Pieter Brueghel daar
vooralsnog niet aan bijgedragen en kan dit onderdeel van de
Noordkade momenteel helaas niet voldoen aan de
financiële verplichtingen.
Hiervoor moet een oplossing komen, aldus de CDA-fractie.
Wethouder Riny van Rinsum gaf aan dat Stichting CHV in
de opbouwfase zit en geen aandeel heeft in de problemen
van MIK/PB. Ook mag de verdere ontwikkeling van het
cultuurcluster niet in gevaar komen, aldus de fractie.
DDB en SP wilden vorige week nog geen besluit nemen
over het wel of niet verstrekken van extra financiële
middelen aan de Noordkade en vroeg om uitstel. Dat komt
er niet, omdat behalve het CDA ook de VVD, Hart voor
Veghel en TEL akkoord gingen met gemeentelijke hulp aan
het cultuurcluster.

CDA toch content met opschorting verkoop
cultureel centrum de viersprong.
Afgelopen donderdag werd de Raadsvergadering gestart
met een motie waarbij verzocht werd de verkoop van
cultureel centrum de viersprong in Veghel op te schorten.
Hieraan vooraf was aan de Turkse eenheid, de gebruikers
van het gebouw, te kennen gegeven dat zij per 1 april 2015
het gebouw moesten verlaten. Als onderdeel van het
kritisch gaan bekijken van alle gebouwen in onze gemeente,
was aan de Turkse eenheid het voorstel gedaan het gebouw
te kopen. En dat voor een sterk gereduceerde aankoopprijs.
Het gebouw wat tot nu door hen gehuurd werd, had en heeft
immers een belangrijke sociaal maatschappelijke functie.
De reden dat de fractie van het CDA toch voorstander was
om het gebouw openbaar te verkopen, is niet dat de fractie
de functie en gebruik niet waardeert, maar het steeds maar
opschorten van het regelen van de financiering. Op 18
september 2013 heeft de gemeente met de stichting Turkse
eenheid een koopovereenkomst gesloten. In deze
overeenkomst is geregeld dat deze kan worden ontbonden
als de stichting niet uiterlijk 15 november 2013 de
financiering heeft kunnen regelen. Er is steeds weer overleg
geweest met het college en steeds weer uitstel gevraagd om
de financiering te kunnen regelen. Het is inmiddels 2015.
Toen vorige week, bij de laatste deadline weer uitstel werd
gevraagd, heeft het college een streep gezet onder de
onderhandelingen. De fractie van het CDA ondersteunt dit
standpunt van het college.

21 jan. 2015 – 28 jan. 2015

pagina 6

Waarom dan toch een laatste kans? De Turkse eenheid
heeft aangegeven dat het bestuur wat de onderhandelingen
gevoerd heeft met de gemeente en eventuele financiers, niet
de juiste wegen bewandeld heeft, wat de onderhandelingen
dus nadelig beïnvloed heeft. Er is nu een nieuw bestuur wat
wel de kwaliteit heeft de benodigde financiën te genereren.
Om die reden heeft de fractie van DDB een motie
ingediend met het verzoek nog een keer uitstel te verlenen
en zo de Turkse eenheid nog een keer uitstel te geven. Het
CDA heeft hierin minder vertrouwen maar hoopt van harte
dat het de Turkse eenheid wel zal lukken. Dat is ook de
reden dat het CDA, samen met de fracties van VVD en een
deel van Hart voor Veghel, tegen de motie stemde. Echter,
dat was niet de meerderheid. De motie is aangenomen.
Het CDA accepteert het besluit om de Turkse eenheid
alsnog een gelegenheid te geven om de financiering rond te
krijgen. We hopen dat het gaat lukken om het benodigde
aankoopbedrag te verkrijgen, waardoor een dergelijk mooi
ontmoetingscentrum de functie behoudt wat het al zoveel
jaren had.
De fractie van het CDA

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur
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Organisatie Brabantse Kampioenschappen
Outdoor Zijtaart zet YAZULA app in voor
de communicatie op het wedstrijd terrein
Bang voor de baas?
Niet iedereen is even zenuwachtig aangelegd. Maar in
onzekere tijden kunnen werknemers erg opzien tegen een
beoordelingsgesprek of durven zij hun baas niet aan te
spreken om iets te vragen, laat staan dat ze kritiek op hem
durven geven. En eerlijk is eerlijk, lang niet iedere chef
verdraagt het als je hem/haar kritiek geeft.
Er zijn gelukkig ook leidinggevenden die wel inzien dat een
kritische noot kan leiden tot verbetering van
bedrijfsprocessen. Natuurlijk is het belangrijk hoe de
dingen gezegd worden maar dan nog, sommigen reageren
alsof ze door een wesp gestoken worden bij kritiek.
Tips:
1. Blijf altijd in gesprek met de leidinggevende, wees
positief en probeer niet al te emotioneel te zijn.
2. Toon oprechte aandacht en begrip voor zijn situatie.
3. Benoem wat je voelt en hou het bij jezelf (ik-boodschap)
4. Bereid je goed voor (wat wil je bereiken, hoe ga je het
zeggen, maar ook: wat zijn mijn eigen tekortkomingen)
5. Bedenk goede argumenten als je hem ergens van wilt
overtuigen (bedenk ook zijn tegenargumentatie, zodat je die
kunt weerleggen)
6. Vat de afspraken samen en als je iets moet tekenen, neem
dan enkele dagen de tijd om het eens goed door te lezen.
7. Oefen desnoods tevoren voor de spiegel of met een
huisgenoot. Laat hem/haar vooral letten op non-verbale
signalen (hoe je kijkt, hoe je doet). Non-verbaal gedrag
verraadt nl. meestal hoe je je écht voelt. En als je een
onzekere uitstraling hebt, verbetert dat je kansen niet.
Ik wens je veel succes.
Mocht je vaak met dit soort problemen
worstelen, dan is het misschien goed om je
eens op te geven voor een cursus
assertiviteit. Natuurlijk kun je ook een
individueel gesprek hebben als een cursus
je teveel lijkt. Soms is één gesprek ook
voldoende.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2,
5467 CA Veghel
Privé  0413-310795 of 06-21.59.24.35.
www.interpunctie.nl info@interpunctie.nl

Wanneer je in het weekend van 15 en 16 augustus 2015 het
wedstrijdterrein van de Brabantse Kampioenschappen in
Zijtaart nadert, dan kan je automatisch de laatste actuele
(wedstrijd)informatie op je Smartphone ontvangen. Het
enige wat je hoeft te doen is de gratis YAZULA app op je
smartphone te installeren (iOS en Android). Ruitersport
Zijtaart, de organisator van de Brabantse
Kampioenschappen 2015 Outdoor en YAZULA hebben
recent hierover een sponsor overeenkomst met elkaar
afgesloten.
Via YAZULA worden berichten aan een geografisch
gebied gekoppeld. Op het moment je in het gebied bent,
kun je deze berichten automatisch ontvangen via de gratis
YAZULA app.
Zo is de organisatie in staat om iedereen op het
wedstrijdterrein te bereiken en te informeren over
bijvoorbeeld een verlate prijsuitreiking, wie de hoefsmid is
etc.. Naast de meest actuele wedstrijdinformatie wordt
YAZULA ook ingezet voor de sponsoren die dit evenement
mogelijk maken.
Het leuke voor de sponsors van de BK 2015 is dat
YAZULA gebruikt kan worden voor ludieke acties.
Gouden, Zilveren en Bronzen sponsoren krijgen de
mogelijkheid om via de YAZULA app bekendheid te geven
aan een bepaalde stunt of kunnen bijvoorbeeld elke 50e
bezoeker op het wedstrijdterrein een leuke attentie
aanbieden.
YAZULA wordt ook in het calamiteitenplan van de
organisatie opgenomen. Wanneer noodzakelijk kan binnen
1 minuut de twitter informatie van de veiligheidsregio,
politie of gemeente via YAZULA op het wedstrijdterrein
verspreid worden.
Ruitersport Zijtaart is via de YAZULA app in staat om alle
belangrijke, leuke en noodzakelijke informatie via 1 kanaal
richting de bezoekers en deelnemers van de Brabantse
Kampioenschappen die op het wedstrijdterrein zijn te
communiceren. Recent is in Veghel ook het Buurt
Informatie Netwerk Veghel gestart met het verspreiden van
allerlei preventie berichten in de wijk via de YAZULA app.
(http://www.yazula.com/news/details/61)
Over Ruitersport Zijtaart:
Ruitersport Zijtaart organiseert in het weekend van 15 en 16
augustus de Brabantse
Kampioenschappen Outdoor 2015.
Tijdens deze kampioenschappen
strijden ruiters en amazones (circa
3.500 combinaties) om de titel
‘Brabants Kampioen 2015’. Jaarlijks
bezoeken maar liefst 10.000 mensen dit
hippisch festijn! De Brabantse
Kampioenschappen Outdoor behoren
tot de grootste paardensportevenementen van Nederland.
Meer info: Hanneke van Asseldonk
pr@bkzijtaart2015.nl
tel. 06 237 619 13
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Departures
Begeleiders van de laatste reis
Departures, van regisseur Yojiro Takita

Wie wil ons team komen
versterken op maandag- en
woensdagavond van 17.00 uur
tot 21.00 uur?
(Vanaf 14 jaar.)
Broks Bloemen B.V.

Film over een jonge Japanse man die zijn cello in de kast
zet en in een baan terecht komt waar hij de doden tijdens
hun laatste reis begeleidt, of eigenlijk mooi maakt voor hun
reis naar het hiernamaals.
Ontzettend mooie film die zijn prijzen (Beste Buitenlandse
Film bij de Oscars, etc) meer dan waard is. Prachtige
levenslessen over de dood,
over vergeving, over
familie, liefde en nog veel
meer.
En niet te vergeten de
prachtige muziek en
beelden.
Maandag 26 januari 2015
19.30 uur.
H. Hartkerk, Vondelstraat 9, Veghel
Uitnodiging door de Parochie H. Franciscus. Toegang
gratis; een vrijwillige gift is welkom.

Het ingevulde strookje en contributie zijn in te leveren bij:
• Ton van de Tillart Keslaerstraat 33
• Thea Bouw
Corridor 22
• Wiedy vd Oever
Ceciliastraat 8
• Maarten Kanters
Pastoor Clercxstraat 18



Voor en
achternaam
Straat en
huisnummer
Postcode
Telefoon
E-mail
Geboortedatum
Handtekening
ouder

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Teams
Happel equipe
De kammerui
De habrakens van corre
Seiterse nonnekes
Kleats
De klojoos
Ons gruupke
Familie van der heijden
Jong nederland zijtaart
Niks
Oud prinsen en partners
Loeks en breens
Happy together
Dak
Kneup
Cv de reigers
Het cor van piet van jan
Krakende hersenen
The nok
The invincibles
Zooitje ongeregeld

Zijtaarts Zijtaarts De wereld
belang dictee
om ons
heen
100
60
94
90
70
75
70
60
79
70
50
83
80
50
84
90
20
80
80
60
39
90
50
89
90
60
98
80
70
79
100
80
85
70
60
71
100
20
62
80
40
56
70
70
88
90
70
53
60
70
91
100
30
72
80
70
72
10
40
76
90
50
79
78
78
55
78
73
78
77
70
79
83
86
55
83
63
72
81
66
68
82
56
67

87
70
64
75
85
93
71
74
90
79
72
75
83
78
88
74
79
68
79
88
67

75
43
56
63
51
18
78
65
65
54
76
28
43
47
70
38
54
57
72
10
44

98
72
92
92
86
91
92
88
94
78
73
64
81
63
95
63
83
89
75
79
84

82
77
71
90
89
93
68
93
87
83
81
73
84
68
90
77
85
77
79
75
82

77
64
63
64
71
68
42
80
72
70
91
42
49
62
70
56
67
74
52
40
42

Rundje Eten en Oud Rekenen Sport Vereniging
Seitert drinken Zijtaart en taal
81
84
78
66
79
51
15
86
99
60
48
43
71
25
85
12
74
76
44
26
43

81
79
80
84
81
68
56
91
88
69
66
77
77
53
89
79
92
59
86
76
83

95
93
88
100
95
90
68
98
98
90
80
80
94
89
96
78
82
69
94
54
77

Cultuur Natuur Muziek

Uitslag van de 24 uur van Zijtaart
Aantal
punten
quiz
1008
895
856
915
924
840
746
974
1020
895
938
738
847
724
983
771
903
839
885
630
808

Aantal
punten
24 uur
725
750
720
700
725
650
670
700
805
775
745
725
760
760
795
745
705
675
725
640
725

Totaal
aantal
punten
1733
1645
1576
1615
1649
1490
1416
1674
1825
1670
1683
1463
1607
1484
1778
1516
1608
1514
1610
1270
1533

3
8
13
9
7
17
20
5
1
6
4
19
12
18
2
15
11
16
10
21
14

Ranglijst
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WEET JIJ ALLES OVER MUZIEK UIT DE 60's, 70's, 80's, 90's en 2000+
DOE DAN MEE MET DE 4e EDITIE VAN DE ZIJTAARTSE MUZIEKQUIZ
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A
K
S
P
R
O
D
T
`

DEZE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP ZATERDAG 24 JANUARI IN

INSCHRIJVEN VOOR ZATERDAG 24 JANUARI 20:30 AAN DE BAR VAN 'T DORPSKAFFEE
INSCHRIJFGELD

******* € 2.- PER KOPPEL *******AANVANG QUIZ 21:00 UUR

DE BESTE 3 KOPPELS VALLEN IN DE PRIJZEN
VOOR EEN HAPJE & ZOUTJE WORDT UITERAARD GEZORGD

