Herdenking bij monument aan kanaaldijk
donderdag 23 april om 14.00 uur
Zoals we vorig jaar voor de eerste keer hebben georganiseerd, wordt de jaarlijkse
herdenking bij het monument van de Tweede Wereldoorlog aan de kanaaldijk gehouden
voor de meivakantie.
Hierdoor is er een volledige groep leerlingen van basisschool Edith Stein aanwezig, die
daarmee het project over de Tweede Wereldoorlog afsluiten. Omdat de basisschool het
monument reeds vele jaren adopteert, is de betrokkenheid van de school van belang. In de
meivakantie is de kans om aanwezig te zijn met de hele groep niet reëel. In overleg met de
gemeente is daarom bepaald om de herdenking eerder te houden en toch de waarde te geven
die het verdient. Daarom zal er een wethouder (of indien mogelijk de burgemeester)
aanwezig zijn, die namens de gemeente een krans legt bij het monument.
De kinderen van groep 8 zullen onder leiding van hun leerkracht de herdenking voor een
gedeelte invullen door enkele korte herdenkingsteksten.
De traditionele bijeenkomst met vrienden en kennissen van oud-militairen was in 2013 voor
de laatste keer; mogelijk komen enkelen op eigen initiatief toch nog naar Zijtaart.
Belangstellenden uit ons dorp zijn van harte welkom en worden hiermee uitgenodigd om de
herdenking bij te wonen en indien mogelijk een bloemetje te leggen bij het monument.
De commissie vanuit de Evenementengroep

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 19 april 10.00 u. 1e H.Communie Pater van Delden en Pastor Thomas van
der Horst.
Wij gedenken: Jrgt. Cor en Bertha Oppers-van Erp; Jrgt. Hendricus Vogels; Overl.oud.
Kanters-Brugmans; Opa Henk Brugmans, Ties van Zutphen en Adriaan Brugmans (nms.
Lars Brugmans); Oma Corry van den Berkmortel en opa en oma Henk en Sjan Verhagen
(nms.Mats van den Berkmortel).
Gedoopt: Sanne: dochter van Mathieu en Linda Hooijmans-de Koning
Annemijn: dochter van Gert-Jan Schepers en Serena van Wychen
INZAMELING VASTENACTIE De inzamelingsactie van de Vastenactie voor de
mensen in Sri Lanka heeft €1.306,00 op gebracht. Heel hartelijk dank hier voor.
Een woord van dank aan de leden van de KBO voor het ophalen van de zakjes.
MOV

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance

112

Huisartsenpost:
0900-8860
Avond, nacht en het weekend
Politie
direct
0900-8844
Wijkagent Zijtaart D.Michiels 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
Dorpshuis Zijtaart
36.66.79
Basisschool "Edith Stein" 36.51.68
Tennispark Zijtaart
76.90.25
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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.

Zijtaarts Keezentoernooi
van vrijdag 17 april.
Het komende Keezentoernooi op 17 april
om het kampioenschap van Zijtaart zal
een ongekend groot aantal deelnemende
teams hebben: zo’n 32 teams zijn nu
ingeschreven. Enkele teams zijn nog te
plaatsen. De inschrijving is alleen nog open via een
telefoontje naar Twan van de Meerakker.
Kosten per team: € 5.00.
Wij wensen de deelnemers veel succes.
Spellengroep “Zes! van EGZ. Evenementengroep Zijtaart.

De Zijtaartse Toneelvereniging
wil u bedanken!
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Programma Magnoliaconcert op
zondag 26 april
Zoals reeds eerder aangekondigd in het Zijtaarts Belang
presenteert Dorpshuis Zijtaart op zondag 26 april
aanstaande het Magnoliaconcert.
Het programma voor deze middag is als volgt:
13.00 uur: Dorpshuis open voor bezoekers;
13.30 uur tot 14.15 uur: het eerste muzikale optreden;
14.15 uur tot 15.00 uur: pauze met toespraken en onthulling
naam binnenplein;
15.00 uur tot 15.45 uur het tweede muzikale optreden.
De gehele middag kan
koffie/thee/fris met gebak
gekocht worden. De volledige
opbrengst komt ten goede aan
Stichting Mark’s Memories.
Bestuur Dorpshuis Zijtaart

Viering Koningsdag Zijtaart 2015
Maandag 27 april a.s. wordt Koningsdag gevierd.
Dit jaar zal het programma er als volgt uitzien:
13.30 uur:
Muzikale tocht met fanfare en versierde
fietsen.
13.50 – 15.45uur:
Spelenkermis.
15.45 uur:
Prijsuitreiking versierde fietsen en attentie
voor elke deelnemer.
De muzikale tocht met fanfare St. Cecilia zal wederom een
kleurrijke stoet van deelnemers op versierde fietsen zijn.
Bedenk iets leuks en doe mee!

Het is alweer een maand geleden dat de Zijtaartse
Toneelvereniging de stukken "Onzuivere koffie" en
"Mooier dan het lijkt" op de planken bracht. We hebben
veel positieve reacties mogen ontvangen en zijn daar
natuurlijk erg blij mee! Inmiddels is alles opgeruimd en is
er geëvalueerd.
Wij als vereniging zijn ieder jaar weer afhankelijk van onze
sponsoren, vrijwilligers en publiek. Via deze weg willen
Werkgroep Koningsdag
wij deze dan ook allemaal hartelijk bedanken voor hun
inzet, sponsoring en aanwezigheid. Wij zijn alweer aan het
BYTZ-avond & zaalvoetbal
denken over volgend jaar. We hopen dan weer op u te
kunnen rekenen!
Vrijdagavond 10 april jl. heeft de jeugd van BYTZ zich
actief vermaakt met zaalvoetballen. Tevens hebben ze
genoten van het gamen en chillen in onze eigen ruimte.
Omdat de meiden bij VOW actief waren, hebben de
jongens een echte jongensavond gehad. Jongens onder
elkaar, heerlijk!

Volgende activiteit
De volgende activiteit vindt plaats op vrijdag 15 mei. De
officiële uitnodiging met nadere informatie over deze avond
zal zo snel mogelijk
verschijnen. Dus houdt het in de
gaten en ben er bij!
De organisatie van BYTZ.
(Werkgroep van de EGZ)
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VERGADERING DORPSRAAD ZIJTAART
Aanwezig: Ad van Nunen, Jac Schuurmans, Jan Van
Nunen, Wendy Vissers, , Ed Rademakers, Joop
Versantvoort, Henry van de Ven
Gastsprekers:
Aantal bezoekers: 85
Datum:
Aanvang:
Plaats:
Betreft:

woensdag 8 april 2015
20.00 uur
dorpshuis Het Klooster
o.a. N279

1. Korte opening
Door Ad van Nunen
2. Vaststelling agenda/notulen OVnov 2014
Notulen worden goed gekeurd.
3. Mededelingen/Stand van zake diverse
-NSLT: eind april is een dag gepland waarop enkele
speeltoestellen worden geplaatst door een erkend bedrijf.
Daarna volgt nog een laatste doe-dag ter afronding van dit
project.
-Kruising Hoolstraat-Zondveldstraat; een verhoogde
kruising wordt 2e helft 2015 gerealiseerd.
-bouwkavels ES locatie: het zijn vrije bouwkavels, qua
grootte zijn er in overleg mogelijkheden tot aanpassing naar
eigen wens. De huidige 25% korting vervalt en wordt
aangepast naar een marktconforme verkoopprijs. Bij
belangstelling kunt u zich melden bij Petri vd Aa of Miriam
Thijssen van de Gem Veghel.
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-Duo fiets: de gemeente heeft groen licht gegeven voor
realisatie van dit project. Wij zijn nu op zoek naar
vrijwilligers voor het begeleiden van dit project, naar
opslag/stallingsruimte, naar vrijwilligers die mee willen
fietsen etc.
-Piramide prijs: het centrum van Zijtaart is ingediend voor
deze landelijke prijs; Buro Stroman en de gemeente Veghel
hebben dit aangedragen
-gesprek met 3 zijtaartse raadsleden: Marja vd Heijden gaat
dit jaar vooral werk maken van ‘Zorg en Welzijn’in
Zijtaart. Zoals bijvoorbeeld in Nijnsel en Keldonk nu al
veel wordt gedaan.
-Goede Doelen Week; volgende week wordt dit opgehaald
bij u aan huis.
-Brabantse Dorpen Derby: ons nieuwe dorpsplein is
hiervoor ingediend, met een planning, presentatie, 3d
tekening, begroting etc. Nu is het een kwestie van
afwachten of we de subsidie binnen krijgen.
4. stand van zaken N279
4 maart is er een gesprek geweest met Jan Gooijaarts en
Richard Kinderdijk; duidelijk werd dat er keihard gewerkt
wordt om de ombuiging te realiseren door het Veghelse
bedrijfsleven, Provincie en Gem Veghel. De 3 dorpsraden
doen wat ze kunnen, maar het lijkt een illusie om te denken
dat we dit tegen kunnen houden. We proberen op
detailniveau aanpassingen te maken. Ruud van Heugten zal
er alles aan doen om dit project te realiseren.
Buurtvereniging Doornhoek heeft een vergadering gehad
waar enkele belangrijke aandachtspunten uit zijn voort
gekomen. Eventueel kan er eind mei een vergadering
gepland worden tussen de projectleiders van dit project, o.a.
Jeroen van Bremen, en de buurtvereniging en Doprsraad.
Gisteren is er overleg geweest tussen de klankbordgroepen;
vooral het bedrijfsleven heeft een luide tem.
Doornhoek/Ed Diebels; 30 bewoners zijn faliekant tegen de
weg maar wel realistisch. Zie tekst ‘Doornhoek’
Veel hiervan komt overeen met de visie van de Dorpsraad.
Laten we de Past Clerckxstraat vlak over de verdiepte N279
leggen.
DRZ: bij voorkeur de weg zo dicht mogelijk tegen het
industrieterrein aan leggen.
Bij Corsica mag de kruising geen verkeerslichten krijgen,
maar of een rotonde of ongelijkvloers. Wij brengen beide
in.
Wim Vissers: ‘het wordt 1 grote file!’
DRZ: laten we de bestaande N279 behouden als 80 km weg
en niet afwaarderen naar 50km. Jumbo staat hier ook
achter.
Maarten Kanters: Rudebroek en Leinserondweg, hebben
jullie in de gaten hoe dicht deze weg bij jullie komt te
liggen? Die MKBA was negatief, hoe kan dit nu allemaal
gebeuren met zo’n uitslag?
Eric de Vries: gemeente en provincie moeten kunnen
overtuigen qua nut en noodzaak. Zij gaan geen MKBA
uitvoeren voor dit onderdeel. Nu wordt er bekeken of er een
motie mogelijk is om een MKBA af te dwingen. Ook om
alternatieve serieus te laten nemen. In de raad is nog nooit
gesproken over een dergelijke ontwikkeling. TEL is voor
ongelijkvloers i.v.m. sluipverkeer.
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Maarten Kanters: laten we een motie voor een MKBA
indienen, de leefbaarheid moet behouden worden!
DRZ: nu moeten we de schade beperken, maar laten we niet
de illusie hebben dat we dit tegen kunnen houden. Het is
heel triest dat een heel buurtschap afgesloten wordt van ons
dorp.
Chris Blom; laten we toch een MKBA aanvragen. Er zijn
meer partijen tegen deze N279. De race lijkt gelopen, dit
willen zo ook zo doen lijken, maar dat is niet zo!
DRZ: We nemen de suggestie mee.
Eric de Vries: het is goed om de verwachtingen te managen,
laten we niet te veel hoop hebben. Vorig jaar leek het 4
baans te worden, nu al 2 baans, er is hoop en een hele
kleine kans om dit tegen te houden. 2 ijzers in het vuur is
altijd beter, laten we blijven knokken!
DRZ: wij zeggen toe werk te maken van een motie voor een
MKBA voor deze ombuiging.
Piet vd Tillaart: laten we inderdaad op 2 paarden wedden.
Gem Veghel zegt wel dat het bedrijfsleven dit wil, maar zij
willen een goede ontsluiting en niet per definitie dit plan.
DRZ: wij stellen een bezwaarschrift op en publiceren dit in
het Zijtaarts Belang.
Ons standpunt: We zijn tegen de weg!
Ed: de gemeente raad van Veghel is een belangrijk orgaan,
veel raadsleden vinden ons plan ook het onderzoeken
waard. De raadsleden lijken apathisch. Laten we ons
bezwaarschrift ook naar alle raadsleden en politieke partijen
sturen.
Elly van Zuilen; de huidige weg 279 moet 30-50 km
worden met bulten en drempels.
DRZ: we gaan nu niet in op details, eerst houden we vast
aan volledig tegen de weg.
Ed: hoek van het industrieterrein wat nu bos is zou er niet
bij horen, maar wordt op de tekening wel bij gevoegd.
Ondanks herhaalde vraag en de toezegging dit aan te passen
is er tot op heden niets verandert aan de tekening.
5. Stand van zaken Kempkens
Fase 1 is gestart. Ed wijst diverse straten aan ter
verduidelijking van de tekening. Een stuk is verkocht aan
BAS/v Heertum, 4,3 hA, en Vosakker ontwikkelaar 8 hA.
Het is vrij pril om meer te kunnen zeggen over de invulling
van deze partijen. Ons is bevestigd dat er een brede
groenstrook komt tussen terrein en bewoond gebied. De
waterpartij en is daar gepland vanwege het afschot van het
terrein. Wegen zijn verplaatsbaar n.a.v. de verkoop en
grootte van de percelen. De provincie bemoeit zich niet met
de gemeentelijke invulling en vice versa.
Ooit is met wethouder van Burgsteden afgesproken dat de
N279 0ver het industrieterrein zou kunnen komen liggen,
maar het huidige college doet hier niets mee.
Chris Blom; komt er een groenstrook bij Wim vd Zanden?
DRZ: dat is fase 2 en nog onbekend. Dat de aanleg ervan
zsm plaats zal vinden is toegezegd door Richard
Kinderdijk.
Jan vd Tillaart: Komt er overal een zelfde beeld als bij
Bosta? Rommel dus.
DRZ: wij vinden dat dit absoluut niet kan, mar na herhaalde
opmerkingen doet de gemeente hier tot dusver niets mee.
Wij houden de invulling van de groenstrook en percelen
scherp in de gaten om war mogelijk invloed uit te oefenen.
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Eric de Vries: de gemeente heeft burgerparticipatie hoog in
het vaandel, maar daar is hier niets van te merken.
Henry: laat groen en water aansluiting hebben op het
buitengebied en landbouwgebied aan de rand van het
bewoonde gebied.
Eric de Vries; aanpassingen zijn wel degelijk mogelijk als
de gemeente maar wil.
6. Invulling Dorpsplein
Ed: het betreft een terrein van 32 x 12,5 m, tussen de
woningen komt een trottoir en een heg, daarvoor bankjes en
bomen op de hoeken, een goot en klinkers. Zo is het terrein
voor meerdere doeleinden geschikt. De toekomstige
bewoners van de aangrenzende huizen laten weten liever
geen bomen voor hun deur te hebben. Jammer van alle
moeite, vinden we (DRZ) aangezien de architect van de
huizen geen interesse had in het meedenken aan dit plan. Er
zit veel werk in. Het beeld van Roel en Marjan komt er te
staan, evenals een dorpspomp en verplaatsbare
bloembakken.
Zijn er suggesties over de invulling; graag doorgeven aan
DRZ.
Het pleintje is niet bedoeld om te parkeren. Parkeerstrook
zoals voor de oude basisschool wordt in ere hersteld.
Louis vd Bilt: komen er dezelfde antieke lantaarns en een
elektrische voorziening voor een grote kerstboom?
DRZ: als dat financieel kan wel.
7. Rondvraag
Piet vd Tillaart: de N279, wie vraagt nu de MKBA of motie
aan?
DRZ: dit doen wij, we betrekken hier zo veel mogelijk
partijen bij, inwoners, buurtverenigingen, raadsleden en
partijen. Dit publiceren we in het Zijtaarts Belang.
Theo…: kan de invulling van het pleintje besproken
worden met de bewoners van de 4 huizen?
DRZ: een datum voor overleg wordt gepland.
Onze wijkagent geeft nog een korte uitleg over BIN (Buurtinformatie-netwerk) waar ze tijdens de volgende
vergadering uitgebreider over zal vertellen. Het betreft een
op te zetten netwerk tussen politie en inwoners van Zijtaart
om de informatiestroom te verbeteren en daardoor de
veiligheid te vergroten.
DRZ: we hebben een vacature binnen onze dorpsraad,
waarbij een lichte voorkeur uitgaat naar een vrouw
Afsluiting door Ad van Nunen.
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KBO
Kaarten
De uitslagen van donderdag 9 april:
Jokeren:
1. Cisca Coppens
Rikken:
1. Bert Vissers
2. Jan v.Zutphen
Poedelprijs: Tiny v.Zutphen
Loterij:
Harry v.Asseldonk

156 pnt.
98 pnt.
72 pnt.
– 8 pnt.

BRIDGEN
Zijtaartse Bridge Club 7 april 2015
Lijn A
1
Riet v. Hout & Corry Kastelijn
2
Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
3
Gerard Bekkers & Riet Koevoets
4
Ad Koevoets & Jacqueline Brus
5
Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
6
Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
7
Jan Rijkers & Toos v. Berlo
8
Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
9
Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
10
Cor v.d. Berg & Cor Mollen
(11) Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
(11) Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
(11) Cees v. Hout & Jo Verhoeven
14
Bert Kanters & Diny Kanters
15
Joke Petit & Maria Rijken
Lijn B
1
Anneke Jans & Maria Pepers
2
Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
3
Maria Rooijakkers & Jo v.d. Tillaart
4
Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
(5) Henk v.d. Linden & Mien Vissers
(5) Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
7
Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
8
Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis
9
Clasien Nolle & Trudy Smulders
10
Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
11
Hein de Wit & Jo de Wit
12
Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel

57,99
56,60
55,83
55,00
54,86
54,58
54,17
52,08
47,50
45,83
45,14
45,14
45,14
43,75
38,19
57,08
54,17
52,92
52,50
51,67
51,67
50,00
49,58
47,92
45,83
45,42
41,25
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KBO Zijtaart 10 april 2015
Lijn A
1 Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
2 Harrie Lucius & Nelleke Stolk
3 Bert Kanters & Diny Kanters
4 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
5 Cees v. Hout & Riet v. Hout
6 Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
7 Theo van Dijk & Toos van Dijk
8 Ad Koevoets & Riet Koevoets
9 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
10 Piet Thijssens & Riek Rijkers
11 Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
12 Mien Verhoeven & Mien Vissers
13 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
14 Jan Langenhuijsen & Toon v. Creij

64,50
61,05
60,30
57,81
56,50
54,20
52,00
48,11
48,10
47,50
42,38
38,50
36,50
33,00

Lijn B
1 Henk v.d. Linden & Tonn Verbruggen
2 Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
3 Cor Mollen & Marietje Mollen
4 Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt
5 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
6 Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
7 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
8 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
9 Geert Putmans & Jeanne Peters
10 Jo v.d. Tillaart & Maria Rijken
11 José van Kempen & Fien Rooijakkers
12 Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart
13 Sjan Kanters & Tonny Rijkers
14 Lenie Swinkels & Ria Swinkels

60,00
57,89
56,00
55,90
55,30
49,80
49,20
48,80
47,60
47,58
46,30
45,00
41,30
39,60

BILJARTEN
Nederlaag toernooi 13 april 2015
De Mortel
Zijtaart
A.Verbruggen
89 89 - Cor v.Zutphen
60 81
W.Adriaans
42 20 - Wim v.d.Sanden
48 35
J.Vissers
26 26 - Frans v.Leuken
37 26
F.v.Bommel
26 21 - Rien v.Tiel
26 42
P.v.Dinther
23 12 - Tonn Verbruggen 21 22
A.v.Deursen
20 14 - Cor Coppens
20 18
A.de Kleijn
19 32 - Jan Rijkers
17 17
G.v.Alphen
16 14 - Jan v.d.Oever
17 21
J.Egelmeer
13 17 - Jan v.Uden
17 10
K.v.Oisterwijk
11 11 - Martien v.Zutphen 15 10

Nederlaag Tournooi KBO
Zijtaart
Cor v.Zutphen
Wim v.d.Sanden
Rien Kemps
Cor Coppens
Wim Kremers
Jan v.Uden
Frans v Leuken
Tonn Verbruggen
Jan vd Oever
Jan de Wit

66
49
35
20
21
18
37
21
17
28

69
43
34
25
21
18
33
15
12
33

8 april 2015
Nijnsel

- - Rien der Kinderen 42
- Mart v Schijndel
29
- Rien v Eerwegh
24
- M v Nuland
16
- Mart Versantvoort 22
- Jo Biemans
15
- Piet vd Sanden
24
- Ad Hurkmans
23
- M v Zoggel
15
- Harry Raaymakers 15

29
28
22
28
23
12
24
23
12

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 24 nr. 29

KBO Zijtaart onderling 9 april 2015
Wim Kremers
24 41 - Cor Coppens
Rien Kemps
34 49 - Cor v.Zutphen
Tonnie v.Uden
31 41 - Rien v.Tiel
Willy v.d.Berkmortel 25 31 - Willy Henst
Piet v.d.Hurk
38 43 - Frans v.Leuken
Chris v.Helvoirt
19 21 - Willy Henst
Martien v.Zutphen 14 15 - Chris v.Helvoirt
Gerard Oppers
12 11 - Jan v.d.Oever
Jan Rijkers
17 15 - Johan v.Zutphen
Jan v.Uden
17 12 - Jan v.d.Oever
Jan de Wit
30 21 - Tonn Verbruggen

21
61
28
30
42
30
19
18
18
18
22
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86
22
12
23
15
19
11
14
12
11
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mei; 21 mei; 28 mei; 4 juni; 11 juni. De finale is op
donderdag 18 juni om 21.00 uur.
Het zal er ongetwijfeld spannend aan toe gaan, waarbij u als
publiek van harte welkom bent.

Bestuurswijziging fanfare St. Cecilia Zijtaart

Op 9 april is in de jaarvergadering van fanfare St. Cecilia,
Anja Heerkens afgetreden als voorzitter. Anja was maar
liefst 24 jaar bestuurslid waarvan de laatste negen jaren
In Zijtaart staat het biljarten nog hoog in het vaandel; o.a.
voorzitter. Gelukkig blijft ze gewoon als muzikant lid van
bij de 2 biljartverenigingen, Bond van Ouderen en
de fanfare en zal zeker als goede ervaringsdeskundige in
Zijtaartse buurtcompetitie. Daarnaast vinden er in oktober
allerlei activiteiten het bestuur bijstaan. Zij wordt als
de Zijtaartse biljartkampioenschappen en in maart een
voorzitter opgevolgd door Alda Gloudemans. Alda is
driebandentoernooi plaats met één keer in de vijf jaar het
altijd sterk verbonden geweest met de fanfare. In het verre
familietoernooi. Bij al deze competities en toernooien is het
verleden was zij al actief in de oprichting van de
de gewoonste zaak van de (Zijtaartse) wereld dat hogere
supportersclub en daarna de vrienden van de fanfare. Zelf is
spelers tegen lagere spelers biljarten. Dit is mogelijk door
zij altijd als vriend van de fanfare steeds belangstellende
op handicap (gemiddelde) te spelen.
geweest bij alles wat werd georganiseerd.
De laatste jaren is het aantal spelers dat een hoger moyenne
Ook is Peggy van Sleuwen afgetreden als bestuurslid en zij
is gaan spelen toegenomen en daarom is het idee ontstaan
wordt opgevolgd door Lindy Verhoeven. Lindy is ook
om deze hogere spelers tegen elkaar te laten spelen. Dit
muzikant van de fanfare en sinds enkele jaren nauw
gaat vanaf a.s. donderdag 16 april gebeuren in ’t
betrokken doordat haar vriend uit Zijtaart komt en ze dit
Dorpskaffee. De hoogste zeven spelers van de afgelopen
jaar ook in Zijtaart komt wonen.
Zijtaartse biljartkampioenschappen gaan dan in 7 weken
tegen elkaar spelen, waarna de nummers 1 en 2 in een
Het bestuur van de fanfare St. Cecilia
finale gaan uitmaken wie de “Best of Seven” is.

Best of Seven

A.s. donderdag staan de eerste wedstrijden op het
programma:
20.00 uur
Martien Verbruggen 100 car. - Cor vd Hurk 90 car.
21.15 uur
Hans v Erp 100 car. - Toon Verbruggen 120 car.
22.30 uur
Mark Verbruggen 110 car. - Ruud Cissen 110 car.
Vrij: Leon Cissen 90 car.
Daarna wordt er gespeeld op de donderdagen: 23 april; 14

Zondag 19 april concert fanfare St. Cecilia Zijtaart
met harmonie St. Caecilia Lieshout
Op zondagavond 19 april ontmoeten deze twee
verenigingen elkaar sinds lange tijd weer. Dit keer in het
Dorpshuis van Lieshout.
19:15 uur: Zaal open voor publiek
19:30 uur: Optreden fanfare St. Cecilia
Zijtaart o.l.v. Albert John Vervorst
20:20 uur: Pauze
20:50 uur: Optreden harmonie St
Caecilia Lieshout o.l.v. Jan Bosveld
21:40 uur: Sluiting
Beide verenigingen zullen verschillende
lichte werken ten gehore brengen. We
nodigen jullie allen van harte uit om te
komen luisteren naar dit concert.
Zondag 19 april, Dorpshuis
Grotenhof 2, Lieshout.
Aanvang 19.30 uur. De entree is
gratis.
Graag tot dan!
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gevolg, dat Tiny als 3e eindigde en Toon als 4e. Als 3e in de
eindstand na de voorronde kreeg René Coppens ook een 3e
Op dinsdag 21 april van 19.00 tot 21.30 uur heeft het
prijs toebedeeld.
Alzheimercafé in de Eigen Herd aan de Rooijsestraat in
In de strijd om het kampioenschap (Toine 34 tegen Henri
Uden, als thema: “Thuis fijne dagen beleven”. Ook iemand
16) liet Toine er geen twijfel over bestaan wie de sterkste
met dementie wil nuttig bezig zijn. Bezigheden geven
speler zou zijn. Na 10 beurten was de stand 22 tegen 1 en
afleiding en zorgen voor structuur in de dagindeling. Actief
was de keu bij Henri spreekwoordelijk leeg. Toine ging
zijn houdt mensen betrokken bij de wereld om hen heen.
onverstoorbaar door en na 20 beurten was de eindstand 49 Het valt vaak niet mee om passende bezigheden te vinden,
8, waarmee hij op overtuigende wijze kampioen van de
die je thuis kunt doen. Een activiteitenbegeleidster legt uit
onderlinge competitie 2014-2015 is geworden. Toine, van
wat leuke activiteiten zijn en wat zij doet als iemand zelf
harte gefeliciteerd met dit mooie kampioenschap,
geen interesse heeft.
ondertussen alweer zijn 3e keer in de onderlinge competitie.
Elke derde dinsdagavond van de maand kunnen mensen die
Nadat de prijzen uitgereikt waren, werd Maria Cissen
iets met dementie hebben, elkaar in een informele sfeer
bedankt voor haar gastvrijheid en goede zorgen. Ook was er
ontmoeten in het Alzheimercafé in Uden. Dat is er voor alle
nog een woord van dank voor Ben en Fien Coppens van
geïnteresseerde inwoners van de gemeenten Boekel, Uden,
Installatiebedrijf Coppens voor het wederom beschikbaar
Landerd, Veghel, Bernheze en Sint-Oedenrode. De
stellen van de bekers, waarvoor wij hen al jaren zeer
organisatie is in handen van Alzheimer Nederland, afdeling
erkentelijk zijn. Fien kreeg uit handen van de
Oss-Uden-Veghel, de GGZ, BrabantZorg en Vivaan. Elke
wedstrijdleider een mooi paasplantje overhandigd.
maand wordt er een thema aan de orde gesteld. Voor
Vervolgens werd Toon Cissen door Gerard van Tiel
bezoekers is er gelegenheid om vragen te stellen en
namens de deelnemers bedankt voor zijn betoonde inzet. In
ervaringen uit te wisselen. In het café komen mensen met
het bijzijn van de partners van de deelnemers werd de
dementie, hun naasten die voor hen zorgen en anderen die
avond afgesloten onder het genot van een hapje en drankje
vanuit interesse of beroepsmatig iets met dementie te
en werd er al volop gediscussieerd over het te maken aantal
maken hebben. Bezoekers van het Alzheimercafé kunnen
caramboles van het volgende seizoen.
zo gemakkelijk hun vragen stellen aan professionals.
Nogmaals een hartelijk woord van dank aan de
bekersponsor Installatiebedrijf Coppens en de
Buurtvereniging
bekerwinnaars van harte gefeliciteerd met het behaalde
succes.
Leinserondweg/Hoolstraat

ALZHEIMERCAFÉ

Eindstand: 1 Toine Cissen, 2 Henri Rovers, 3 Tiny v.d.
Maandag 6 april jl. 2e Paasdag, is de onderlinge
Linden en René Coppens, 4 Toon Cissen.
biljartcompetitie seizoen 2014 - 2015 weer op feestelijke
wijze afgesloten. Aan deze competitie, die gehouden werd
Namens de wedstrijdleider, Toon Cissen
in de zaal bij Toon en Maria Cissen, werd door 12 spelers
deelgenomen. Na het spelen van 66 partijen (een halve
competitie) streden de nummers 1 t/m 4 op de finaleavond
om de bekers, die dit jaar wederom beschikbaar gesteld
werden door Installatiebedrijf Coppens. De nummer 1
(Toine Cissen) was al verzekerd van een plaats in de finale
en de nummers 2, 3 en 4 (resp. Tiny v.d. Linden, René
Coppens en Toon Cissen) streden onderling in een halve
competitie om de andere finaleplaats. Door verhindering
van René Coppens, vanwege bedrijfsomstandigheden, werd
diens plaats ingenomen door de nummer 5 Henri Rovers.
De partijen werden gespeeld over 20 beurten en volgens het
10-puntenbonussysteem. Tiny (42 car.) en Henri (16 car.)
speelden als eersten tegen elkaar. Ondanks een serie van 14
car. van Tiny kwam Henri toch als winnaar uit deze partij
met 10 tegen 8 punten. Tiny speelde vervolgens tegen Toon
(70 car.) en deze partij eindigde in het voordeel van Toon
met 8 tegen 6 punten. In de laatste partij speelde Toon
tegen Henri. Aanvankelijk wist Toon met constante scores
Henri nog op voldoende afstand te houden, maar in de
laatste 2 beurten maakte Henri nog net enkele car. om met 1
punt verschil (totaal 15 tegen 14 punten) door te gaan naar
de finale. De strijd om de 3e en 4e plaats werd omwille van
tijdsbesparing niet meer gespeeld. Besloten was, dat van de
spelers die niet de finale haalden, degene, die in de
eindstand de hoogste positie had behaald, op de 3e plaats
zou eindigen en de andere op de 4e plaats. Dit had tot
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Belangetje
Gratis af te halen:
3 jonge katjes ca 3
maanden oud.
10 krielkippen
(waarvan 4 hanen)
TEL.: 209542

Geslaagde meisjesvoetbalavond
Afgelopen vrijdag heeft onder een stralend zonnetje de
meisjesvoetbalavond plaatsgevonden. In totaal waren er 50
meisjes op deze avond aanwezig, waarbij we ook veel
nieuwe gezichten hebben gezien. De jeugdtrainers van de
meisjesteams en de damestrainer hadden een gevarieerd
programma gemaakt met o.a. een dribbel- en
afwerkoefeningen en de avond werd afgesloten met een
partijvorm.

MB1 thuis Prinses Irene MB1
MB2 uit
Blauw Geel'38/JUMBO MB1
MD1 thuis Blauw Geel'38/JUMBO MD1
MD2 uit
Avesteyn MD1
ME1 thuis Nooit Gedacht ME1
VOW Jeugd dinsdag 21 april 2015
MB1 thuis Gemert MB1

14:30u
14:30u
12:30u
9:00u
9:30u
19:00

W.T.C. Zijtaart

Heren: zondag 19 april, Klaver van Brabant, pauze in
Asten, 80-120 km, vertrek 8.30 uur.
Dames: zondag 19 april, Klaver van Brabant, pauze
Mocht je na deze avond enthousiast zijn geworden en graag
in Asten, 80 km, vertrek 8.30 uur.
nog een keer mee willen trainen, neem dan contact op met:
Senioren: woensdag 22 april, Bloesem- en
Patrick van Asseldonk, tel.
Ooievaarstocht, pauze in Kerkdriel, 88 km, vertrek
(0413) 35 56 64, email:
9.00 uur.
jeugdbestuur@vow.nl
Jeugdbestuur VOW

SPORTUITSLAGEN

SPORTAGENDA

VOW Veterinnen 11 april 2015 vrij
VOW Veteranen 11 april 2015 vrij
VOW Senioren 12 april 2015
VOW H1
Juliana Mill 1
Avanti'31 3
VOW H2
VOW H3
Nijnsel/TVE Reclame 4
VOW H4
Mariahout 6
Volkel VR1
VOW VR1
ELI VR1
VOW VR2

VOW Veteranen zaterdag 18 april 2015
0-2
16:30u VOW Vet
DAW
7
-4
VOW Senioren zaterdag 18 april 2015
4
-1
LET OP ivm huldiging PSV speelt VOW H1 al
0-3
zaterdag 18 april 16.00 uur
0-3
en VOW H2 speelt om 10.00 uur !!!!!!!!!!!
8–0
16:00u Cito 1
VOW H1
VOW Senioren zondag 19 april 2015
10:00u VOW H2
Nijnsel/TVE Reclame 3
12:00u FC Uden 5
VOW H3
10:00u Rhode 8
VOW H4
Driemaal is scheepsrecht, Peelknijnen komen toch
11:30u VOW VR1
Venhorst VR1
naar De Watersteeg!
10:00u VOW VR2
Vorstenbossche Boys VR1
Voor meer info zie de vernieuwde site: www.VOW.nl
VOW Jeugd zaterdag 18 april 2015
A1
vrij
A2
thuis Blauw Geel'38/JUMBO A5
C1
vrij
D1
thuis Blauw Geel'38/JUMBO D6
D2
uit
Blauw Geel'38/JUMBO D4
E1
thuis Avanti'31 E2
E2
uit
MULO E2
F1
vrij
F2
uit
Mariahout F2G
F3
uit
Erp F4
F4
thuis Rhode F10

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

Op woensdagavond 22 april organiseert CV De Peelknijnen
van Vliegbasis Volkel van 19.00 – 21.00 uur een Hollandse
avond in De Watersteeg. Deze avond zal mede mogelijk
gemaakt worden door optredens van Marco van der Aa,
Erik Baghuis, Herman Nederhof en René van Beeten. Het
prinsenpaar van De Watersteeg zal alsnog in het zonnetje
worden gezet. Deze avond is voor bewoners van De
Watersteeg en geïnteresseerden uit de omgeving Veghel.
De toegang is gratis. Nadat de komst van CV De
Peelknijnen in De Watersteeg tot twee keer toe geen
doorgang kon vinden, hebben CV De Peelknijnen en De
Watersteeg een nieuwe datum gevonden om het bezoek
toch door te laten gaan.
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worden). Daarna verder naar boerderij Leekzicht in
Boerdonk en rond 12.30 uur is men weer terug in Veghel.
De fietstocht is ongeveer 25 km. maar kan ingekort worden.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

JEUGDFIETSCROSS ZIJTAART
op zaterdag 16 mei 2015
Doe mee aan de Rabobank Jeugdfietscross.
Deze oproep is bestemd voor alle Zijtaartse meisjes en
jongens tot en met groep 8. Deelname is gratis.
Daag je klasgenootjes uit, vul onderstaand invulstrookje in
en lever het vóór 23 april in op school. Een mailtje sturen
met je naam en geboortedatum naar avzutphen@ziggo.nl
mag ook.
De fietscross wordt gehouden op het paarden- en
ponyoefenterrein “De Leinse Hoefslag” aan de
Leinserondweg.
Deelname is niet alleen gratis, maar alle deelnemers zijn
winnaars! Je wint niet alleen een penning voor de kermis
en een mooie medaille, maar de nummers één, twee en drie
van elke fietsgroep krijgen een mooie beker!
Er wordt een programmaboekje gemaakt, met daarin de
namen van alle deelnemers. Zorg dus dat je naam ook in dit
boekje komt.
Geef je op en doe mee aan de fietscross.
Wij rekenen op jullie!
WTC Zijtaart,
André van Zutphen
avzutphen@ziggo.nl

Pater Thijssenstraat 49
tel (06) 296 057 84

Invulstrookje
Naam: __________________________________ Meisje /
jongen *
Leeftijd op 16 mei 2015: ____________________
Vul dit strookje in en lever het in vóór 23 april 2015.
*doorhalen wat niet van toepassing is.
Opmerking:
Boekjes worden op de basisschool in Zijtaart uitgedeeld.
Voor de verspreiding van de boekjes aan kinderen, die niet
in Zijtaart naar school gaan, graag opgave van adres.
Adres:_____________________________
FIETSEXCURSIE IVN WEIDEVOGELS
zondag 19 april 09.00 uur – 12.30 uur
Buitelende kievieten, jodelende wulpen en
dan natuurlijk de grutto die zijn eigen naam
luidkeels roept ….iconen van het boerenland!
Tijdens een fietsexcursie op zondag 19 april gaat natuurgids
Ton Hermans (IVN) samen met Theo van Gemert en Tom
van Lieshout van Weidevogelbescherming Boerdonk op
zoek naar deze weidevogels. De fietstocht begint om 09.00
uur bij het Stadhuisplein in Veghel, gaat langs de Aa en
kapelletje het Ham (hier kan rond 9.15 aangesloten

Nog steeds zijn vele kinderen die (tijdelijk) niet thuis
kunnen wonen op zoek naar een fijn pleeggezin.
Pleegzorgorganisaties in het hele land slaan de handen
ineen starten, samen met Luna, gezamenlijk een
nieuwe zoektocht naar nieuwe pleegouders (zie
persbericht).

Bekijk en beluister de spot:
https://vimeo.com/124015537.
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zouden zeggen: “we hebben toch gezegd dat je hier veel te
jong voor bent!” Dus bleef ze maar flink, zette haar
schouders er nog meer onder, bleef aardig voor de kinderen,
want ze begreep dat die door hun moeder werden
gemanipuleerd. Ondertussen ging het op haar werk ook
We hebben het toch gezegd.....
minder goed en uiteindelijk stortte ze in.
Zo zat ze huilend in mijn spreekkamer. Ze wist het niet
Suzy was 20 toen ze John leerde kennen. Hij had al
meer. Ik stelde voor om eerst eens met John samen te
kinderen uit een eerdere relatie (2 en 3 ½ jr). John had de
komen. Daarin vertelde ze dat ze zich soms eenzaam voelde
nodige problemen met de moeder van zijn kinderen. Zij
als de kinderen er waren (John en de kinderen waren dan zo
verschilden vaak van mening over de opvoeding en dan
close) en dat ze af en toe ook graag alleen wilde zijn, maar
eiste ze weer meer alimentatie. Er was altijd wel wat aan de geen ruimte hiervoor had. John begreep het in eerste
hand. Suzy had daar in het begin nog niet zoveel last van.
instantie niet. Na 3 gesprekken kwamen zij tot de conclusie
Ze had haar eigen leventje goed op orde, een leuke baan,
dat zij ófwel dingen moesten veranderen in en om huis
ging veel uit, hield van lekker uit eten gaan, naar de sauna, (eigen kamertje) en in hun relatie (begrip van John) en als
op vakantie, etc. Na twee jaar gingen ze samenwonen.
dat niet zou lukken, zij ook nog zouden kunnen gaan
Natuurlijk had ze de kinderen al regelmatig ontmoet en die “latten”. Dat laatste voelde voor hen beiden in eerste
vonden haar wel leuk. Haar ouders hadden Suzy erg
instantie als een “mislukking”, maar uiteindelijk hebben ze
gewaarschuwd. Ze vonden John een prima man, maar ze
daarvoor gekozen. Ze beseffen nu dat dit op dit moment de
waren bang dat Suzy onderschatte hoe de aanwezigheid van beste keuze is. Dat hoeft ook niet eeuwig zo te blijven,
kinderen op hun relatie zou inwerken. Bovendien zou Suzy tenslotte. Maar ze hebben wel veel geleerd ondertussen.
bij afwezigheid van John voor de kinderen moeten zorgen
en dat vonden ze een te grote verantwoordelijkheid voor
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
haar. Het viel Suzy inderdaad niet mee. De kinderen kregen Interpunctie, Smientdonk 2,
van hun moeder te horen dat ze niet naar Suzy hoefden te
5467 CA Veghel
luisteren en de relatie met de kids veranderde behoorlijk. Af Privé
(0413) 31 07 95 of (06)
en toe wilde ze zich het liefst weer terugtrekken op haar
21.59.24.35. www.stief-gezin.nl
eigen flatje, maar dat had ze van de hand gedaan….. Als ze
met vriendinnen op stap ging, sprak ze er wel eens over,
maar hun wereld was zó anders!! Zij hadden geen man met
kinderen, zij beseften totaal niet wat zij doormaakte. En
haar ouders waren schatten, maar ze was bang dat ze
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WIL JE HERRIE IN DE TENT?
BEL DE HEISA BAND!
Begin jij ook te dansen als je een sambaband hoort spelen?
Hou je van ritme en vind
je het leuk om een
nieuwe uitdaging aan te
gaan? Dan zijn wij op
zoek naar jou!
Wij zijn een sambaband
uit Mariahout en een
onderdeel van carnavalsvereniging ‘De Heikneuters’.

Dit jaar vindt het evenement plaats op
woensdag 13 mei (dag voor Hemelvaart), woensdag 20
mei en
vrijdag 29 mei
op sportpark De Vonders te Zijtaart.

Wij zoeken leden die onze sambaband willen komen
versterken.
We repeteren in de even weken op maandag van 20.00 uur
tot 22.00 uur en in de oneven weken op dinsdag van 20.00
uur tot 22.00 uur.

Naast diverse optredens tijdens de carnavalsperiode van
november tot
aan carnaval,
verzorgen we
ook optredens
De wedstrijden starten om 20.00 uur.
voor
Wij als organisatie hebben besloten om het toernooi om te braderieën,
zetten naar een 7 x 7 toernooi. Hierdoor hopen we een echt openingen en
buurttoernooi te krijgen!
verjaardagen.
Bij de opgave moet dus doorgegeven worden hoeveel
spelers het team heeft (dames/heren/jeugd) en wie de
Heb je
contactpersoon is met telefoonnummer.
interesse? Kijk op onze facebook-pagina Sambaband-HeiSa
De deelname is gratis.
of bel Yolanda van Lierop, tel (0413) 20 99 99 of Erica
Wel wordt gevraagd per team per wedstrijd € 5,00 te
Swinkels, tel. (0499) 42 24 42 en maak een afspraak om
betalen aan de scheidsrechter.
een keertje mee te doen met de repetitie.
Men kan zich inschrijven tot 1 mei a.s. bij
Petra van Gorkum petravangorkum@ziggo.nl
tel (06) 577 005 11
John de Wit john.dewit@live.nl
tel (06) 101 842 65
Enkele spelregels:
- elk team zorgt zelf voor shirtjes
- er moet bij het elftal minimaal 1 dame in het veld
staan.
- Is dit niet het geval, dan wordt het spel gespeeld
met een speler minder.
- deelname vanaf B / MB junioren (vanaf 15 jaar)
- Bij gelijke kleur shirts moet de uitspelende ploeg
hesjes aan
Het wedstrijdschema wordt te zijner tijd toegezonden.
Voor de jongere jeugd organiseren we op 4 juli een
pannacook toernooi!
VOETBALVERENIGING V.O.W.

Tot gauw?

Vivaan start met SamSamCafé
SamSam wil mensen uit de buurt die iets voor elkaar
kunnen betekenen bij elkaar brengen. Sinds een jaar is er de
website www.samsamveghel.nl, een gratis buren
hulpservice. Nu begint Vivaan in dienstencentrum De
Peppelhof, Wilgenstraat 15 in Veghel het SamSamCafé,
waar inwoners van Veghel elkaar elke donderdagmiddag
tussen 15.00 en 17.00 uur kunnen ontmoeten.
Jong en oud kunnen er gemakkelijk met elkaar contact
maken en gratis hulp aanbieden of vragen stellen op het
gebied van klussen, computers, vervoer, boodschappen,
maaltijden, gezelschap, enzovoorts. Bezoekers kunnen er
natuurlijk ook terecht om gezellig een kopje koffie te
komen drinken!
Bijzonder aan het SamSamCafé is dat bezoekers kleine
apparaten mee kunnen nemen die kapot zijn. De aanwezige
klussenman kijkt dan of de apparaten nog te repareren zijn.
Vivaan nodigt iedereen uit om er eens vrijblijvend binnen te
lopen.
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WTC Zijtaart organiseert op Zondag 19 april 2015

De Kleijngeld
Gezinsfietstocht
over een afstand van 33 km
voor het hele gezin.
Ook dit jaar heeft WTC Zijtaart weer een mooie
voorjaarsfietstocht voor u op papier gezet.
De tocht brengt u via verschillende fietspaden in de natuurlijke
omgeving van Nijnsel, Vressel, Rooi, Vlagheide
Deze tocht is bedoeld voor het hele gezin. Het inschrijfgeld voor
volwassenen bedraagt € 2,50 en voor kinderen € 1,50.
(inclusief 1 consumptie)
Het begin- en eindpunt is bij
Café-Zaal Kleijngeld, Pastoor Clercxstraat 55.
U kunt vertrekken tussen 10.00 en 14.00 uur.

Noteer deze datum alvast in uw agenda!

Op deze dag wordt ook de toertocht KLAVER VAN BRABANT
verreden die WTC Zijtaart organiseert samen met TWC Asten. Deze tocht
is voor toerrijders en gaat over een afstand van 80 – 100 – 120 km.
Voor deze tocht kan men vertrekken tussen 7.30 en 10.00 uur.
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Brabantse Kampioenschappen 2015 worden een groot succes,
met hulp van u !!!!
Zoals u allen weet, heeft Ruitersport Zijtaart dit jaar wederom de eer om de Brabantse Kampioenschappen te
mogen organiseren. Een unieke kans om geheel Brabant te laten zien wie Zijtaart is en waar dit prachtige
dorp allemaal toe in staat is.
Diverse inwoners van Zijtaart zijn de afgelopen maanden en ook de komende maanden druk bezig met het
organiseren en regelen van deze kampioenschappen. In dit weekend worden 1000 ruiters en amazones per
dag verwacht en 10.000 (!) bezoekers. De organisatie kan dit echter niet alleen en u begrijpt uiteraard dat
dan ook de hulp van de inwoners van Zijtaart en omgeving (16 jr. en ouder) zeer gewenst is.
Om dit alles vlekkeloos te laten verlopen, doen wij dan ook een beroep op u, om als vrijwilliger mee te
helpen. U kunt hierbij denken, aan hulp bieden voor in de horeca, parkeren, parcoursbouwers, telcommissie,
maar ook hulp in de vorm van mensen die vooraf en naderhand kunnen meehelpen op- en afbreken.
Het enige wat u op dit moment nog rest, is om uw gegevens door te geven en aan te geven op welke
momenten u beschikbaar bent. U kunt dit op meerdere manieren doen:
 Door middel van het invullen van bijgevoegd formulier en dit op te sturen/ in de bus te doen bij Eva
Verhagen, Hoge Biezen 5 in Zijtaart.
 Een email te sturen met al uw gegevens en beschikbaarheid naar: personeel@bkzijtaart2015.nl
Uiteraard nodigen wij u ook meteen uit om vrijdag 28 augustus met z’n allen terug te kijken op de geslaagde
kampioenschappen. Want dat heeft u als vrijwilliger mogelijk gemaakt en dat willen wij vieren door middel
van een groots feest voor alle vrijwilligers, U dus !!!
Alvast bedankt voor uw hulp,
De organisatie Brabantse Kampioenschappen 2015
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Opgave werkzaamheden
Algemene informatie
Dhr./Mevr.:

Leeftijd:

Adres:

Woonplaats:

E-mail:

Tel. Nr:

Naam Vereniging:

Wil graag helpen op:
Voorkeur werkzaamheden
(u kunt meerdere mogelijkheden aankruisen)
(Beide dagen helpen is ook mogelijk)

Zaterdag
15 aug.
Hele dag

Zaterdag
15 aug.
Ochtend

Zaterdag
15 aug.
Middag

Zondag
16 aug.
Hele dag

Zondag
16 aug.
Ochtend

Zondag
16 aug.
Middag

Ringmeesters dressuur en springen
Horeca
Telkamer en secretariaat
Terrein schoonhouden
Parkeren / verkeersregelaars
Coupons ophalen
Entree / kassa
Parcourshulp wedstrijddagen
Schrijfsters (enkel reserve)

Wil graag helpen vooraf:

Wil graag helpen achteraf:

Opbouwen van het concoursterrein
(dit vindt plaats in de week voor de wedstrijd)

Afbreken concoursterrein

Aankleden en bloemschikken
Graag aangeven welke datum / data u beschikbaar bent:

Ingevulde formulieren ontvangen wij graag via het volgende mailadres: personeel@bkzijtaart2015.nl of in de brievenbus bij
Eva Verhagen, Hoge Biezen 5 in Zijtaart.
Wij rekenen op jullie!

