De Ruit van de baan!? En de omleiding nabij Zijtaart??
Nu het er naar uitziet dat het CDA geen politieke deelnemer zal worden in de nieuwe
coalitie van het provinciebestuur gaan er sterke geluiden op dat De Ruit om Eindhoven van
de baan is. Die zekerheid is er nu echter nog niet. Allereerst moet de coalitie nog de
definitieve samenstelling krijgen (VVD, SP, D66 en PvdA zijn in onderhandeling) en
daarna zal pas blijken in hoeverre dat de VVD (altijd voorstander geweest van de Ruit) zich
ook daadwerkelijk neerlegt bij het schrappen van agendapunt De Ruit op de politieke
agenda van het provinciebestuur. Dat het CDA nu buitenspel zal worden gezet, houdt niet
in dat zij niets meer ondernemen. Al met al is er nu dus nog steeds onduidelijkheid over de
plannen, er komen andere gedeputeerden, compromissen zullen nog wel besproken worden
enz. Wij vinden dat er nog geen absolute zekerheid is over het afblazen van De Ruit en al
wat daarmee samenhangt.
Dit houdt ook in dat wij over de omleiding van de N279 nabij ons dorp niet van mening
zijn, dat men stopt met alle voorbereidingen voor deze plannen.
Daarom zullen wij als dorpsraad zo spoedig mogelijk in gesprek gaan met de fracties van
de politieke partijen, die straks het bestuur van de provincie gaan vormen. Daarin zullen we
nogmaals benadrukken dat de principeoplossing, die onlangs is gepresenteerd, grote
nadelige gevolgen heeft voor ons dorp als het gaat over ruimtelijke omgeving, leefbaarheid
en milieu.
Ons bezwaarschrift ligt reeds bij de leden van de Provinciale Staten en bij de
gemeenteraadsleden van Veghel. In het bezwaarschrift hebben wij verzocht een MKBA te
laten uitvoeren om nut en noodzaak te kunnen bepalen. Vorige week hebben we met z’n
allen kunnen constateren, dat inzake bedrijventerrein De Kempkens de Raad van State
nadrukkelijk de vormfout van de gemeente heeft aangetoond. Dit zal wellicht betekenen,
dat men zich eenzelfde procedurefout bij de plannen van de omleiding niet kan
veroorloven. Wij houden u op de hoogte; wordt vervolgd dus.
Dorpsraad Zijtaart.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 10 mei 9.30 uur Moederdag Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Mnd.ged. Grard en Jans van Eert- Zomers en dochter Tonny; Jan van
Zutphen (vanw.trouwdag); Overl.oud. J.van Lankvelt- van der Linden, zoon Harrie en
dochter Bertha; Marietje van der Linden- van Schaijk en overl.fam.leden; Piet en Henrica
van den Tillaart- van den Tillaart; Overl.ouders en fam.leden van Sleuwen- van den Hurk;
Overl.oud. en fam.leden van de Ven- Vogels; Graard van de Ven (vanw.verjaardag).
Donderdag: 14 mei 9.30 uur Hemelvaartsdag Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Riek van Zutphen- Daniëls en overl.familie
Vrijdag: 15 mei 13.00 uur Huwelijksviering van:
Terry van Zutphen en Bianca van Lieshout, met als
voorganger Deken Vincent Blom

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
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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.
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Bedankt
Voor de bezoekjes, bloemen,cadeautjes,
kaarten en berichtjes,
omdat ik nu
Lid ben in de Orde van Oranje Nassau.
Het was geweldig, en wat heb ik genoten.
Speciaal dank aan het Dorpshuis, Fanfare,
koor Vivace, Gitaarclub Pizzicato en
Duchenne.
Joke van Zutphen

Beleef Ontspoord!
Gaat het nu werkelijk mis tijdens de jubileumvoorstelling
van KLIK?
Alruindam, Holland, datum onbekend.
Op een mysterieus treinstation is een aantal reizigers
gestrand. Ze kunnen geen kant op, want om onbekende
redenen rijden er geen treinen meer!
Hoe gaat dit bonte gezelschap ermee om dat ze gezamenlijk
de nacht moeten doorbrengen op dit curieuze station?
Het wordt een nacht vol ups en downs en bovenal
swingende, ontroerende, verstilde en opzwepende muziek.
Een fantastische show voor jong en oud!

Wie woont er op dit station en waarom doet de stationschef
zo geheimzinnig? Op al deze vragen krijgt u antwoord met
alle ontroerende en
swingende muziek
en humoristische
gevolgen van dien.

Waan u in de
wereld van
Ontspoord: een
muzikale 1,5 uur
durende
theatervoorstelling
van zang- en
theatergroep KLIK
In Ontspoord wordt u meegezogen in de intriges van een
op vrijdag 5 en
bont gezelschap op een bijzonder treinstation, die zich
zaterdag 6 juni
afspelen in een onbekend jaar. Elke reiziger heeft zo haar of
2015 in Het Klooster in Zijtaart,
zijn eigen reisdoel.
op 12 en 13 juni in d’n Iemhof in Oss en op 19 en 20 juni in
De groep reizigers is een zeer uiteenlopend gezelschap, met
Het Heerbeeckcollege in Best. Aanvang 20.30 uur; de
zeer gevarieerde opvattingen over het leven. Wat is er aan
voorstelling eindigt om 22.00 uur.
de hand op dit station? Hoe brengt men de tijd door totdat
de trein komt?

Prikpost in Zijtaart.

De prikpost is gevestigd in Het
Klooster (Dorpshuis) aan de Past.
Clercxstraat 50. Iedere
donderdagochtend is de prikpost
geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.
De prikpost is er niet alleen voor
trombosedienstpatiënten. Wanneer er
bloed geprikt moet worden via de
huisarts of specialist kan men ook
naar de prikpost komen. Patiënten
kunnen hier ook ander
laboratoriummateriaal afgeven.
Trombose- en Bloedafnamedienst /
Diagnostisch Centrum Bernhoven
Voor alle openingstijden en locaties
prikposten zie: www.dcbernhoven.nl.
Vragen hierover?: tel.: 0413-381818
of via Email: trombose@bernhoven.nl
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Zijtaartse Bridge Club 28 april 2015
Lijn A

KBO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(11)
(11)
(13)
(13)

AGENDA
maandag 11 mei 13.30 uur Bedevaart Handel
dinsdag 12 mei 09.30 uur Seniorenkoor
dinsdag 12 mei 12.00 uur Eetpunt
dinsdag 12 mei 13.00 uur Vrij biljarten
dinsdag 12 mei 14.00 uur Line dansen
woensdag 13 mei 13.30 uur Kienen
vrijdag 15 mei 13.30 uur Bridgen
KAARTEN
De uitslagen van donderdag 30 april:
Jokeren: 1 Tiny v.Kasteren 150 pnt..
Rikken: 1. Leny Henst
76 pnt.
2. Henk v.d.Linden 75 pnt.
3. Bert Vissers
63 pnt..
Poedelprijs Jan v.Zutphen – 40 pnt.
Loterij:
Tiny v.Zutphen

BILJARTEN KBO onderling
Tonn Verbruggen 22 32 - Piet v.d.hurk
Jan de Wit
30 37 - Cor Coppens
Cor Coppens
21 28 -Rien Kemps
Chris v.Helvoirt 19 28 - Rien Kemps

38
20
34
34

Aanbiedingen 8 en 9 mei
Vaders let op!!! i.v.m. MOEDERDAG
lekker barbecueën
Studentensteaks
5 halen 4 betalen
Gemarineerde kipfilet 5 halen 4 betalen
Filetburger
6 halen 5 betalen
Lekkere hollandse aardbeien
2 bakjes voor € 4,95.
Bij besteding van € 10,- een kleine attentie voor de
moeders.

Aanbiedingen 15 en 16 mei
Hamburgers
Barbecueworst

5 halen 4 betalen
5 halen 4 betalen

24
22
35
22

Gerard Bekkers & Riet Koevoets
Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
Ad Koevoets & Jacqueline Brus
Ria Delisse & Jo van den Tillaart
Cor Mollen & Riet v. Hout
Joke Petit & Maria Rijken
Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
Bert Kanters & Diny Kanters
Jan Rijkers & Toos v. Berlo
Cees v. Hout & Jo Verhoeven

67,71
57,64
57,29
53,13
52,43
50,69
49,65
48,96
48,26
45,49
43,06
43,06
41,32
41,32

Lijn B
1
Clasien Nolle & Trudy Smulders
2
Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
3
Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
4
Henk v.d. Linden & Mien Vissers
5
Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
6
Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
7
Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
8
Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
9
Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
10
Hein de Wit & Jo de Wit
11
Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis

62,50
61,25
55,73
54,38
51,88
48,75
48,13
45,00
42,71
41,67
39,58

KBO Zijtaart 1 mei 2015
Lijn A
1
Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
2
Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
3
Cees v. Hout & Riet v. Hout
4
Ad Koevoets & Riet Koevoets
5
Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
6
Bert Kanters & Diny Kanters
7
Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
8
Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
9
Theo van Dijk & Toos van Dijk
10
Mien Verhoeven & Mien Vissers
(11) Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
(11) Harrie Lucius & Nelleke Stolk
13
Piet Thijssens & Riek Rijkers

60,83
58,33
55,42
53,75
51,67
50,83
50,42
48,75
47,50
44,58
43,75
43,75
40,42

Lijn B
1
Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
2
Lenie Swinkels & Ria Swinkels
3
Cor Mollen & Geert Putmans
4
Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
5
Toon v. Creij & Wim v. Os
(6) Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart
(6) Tonn Verbruggen & Henk v.d. Linden
8
Fien Rooijakkers & Jan Langenhuijsen
9
Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
10
Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
11
Mien Vermeulen & Tonny Rijkers

67,19
58,13
55,73
55,42
55,21
50,00
50,00
41,56
39,38
39,17
38,23
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SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Heren: zondag 10 mei, Moeders Dagtocht, pauze in
Biezenmortel, 90 km, vertrek 8.30 uur.
Dames: zondag 10 mei, Moeders Dagtocht, pauze in
Biezenmortel, 60 km, vertrek 8.30 uur.
Senioren: woensdag 13 mei, Appeltern Stoomgemaal,
pauze in het Megen, 93 km, vertrek 8.30 uur.
VOW veterinnen 9 mei 2015
16:00u
EVVC Vrouwen
VOW Vrouwen
VOW veteranen 9 mei 2015
17:00u
Blauw Geel B
VOW vet
VOW Jeugd maandag 11 mei 2015
MB1 uit
DAW MB1
13:00
MB2 uit
Schijndel/DE WIT MB1
13:15
MD1 thuis FC de Rakt MD2
10:30
MD2 thuis Hapse Boys MD1
11:00
VOW Jeugd dinsdag 12 mei 2015
A1
uit
Blauw Geel'38/JUMBO A3
19:30
VOW Jeugd zaterdag 9 mei 2015
D1
thuis WEC D1
19:00
VOW Jeugd woensdag 13 mei 2015
MB1 thuis HVCH MB1 19:15

SPORTUITSLAGEN
Het wedstrijdsecretariaat feliciteert VOW 3 met
het behaalde kampioenschap
De competitiewedstrijden zijn op een enkele
inhaalwedstrijd na afgelopen
VOW veteranen 2 mei 2015
VOW vet
Handel
0–7
VOW senioren 3 mei 2015
Ollandia 1
VOW H1
2-1
VOW H2
DVG 3
1-1
RKVV Keldonk 4 VOW H3
0-7
WHV 3
VOW H4
8-1
VOW VR1
Prinses Irene VR2
6-2
VOW VR2
Gemert VR2
0-4

Gezocht: Match maatjes in de regio Uden/Veghel!
Maatjesproject Match is op zoek naar vrijwilligers (18+) uit
de nabije omgeving van Uden/Veghel, die een dagdeel per
week tijd over hebben voor een kind wat een dosis
positieve en individuele aandacht
hard nodig heeft. Voor
belangstellenden is er donderdag 21
mei (van 19:30 uur tot 20:45 uur)
een informatiebijeenkomst. Deze
vindt plaats bij het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG) in Uden aan
de Aldetiendstraat 23.
Match koppelt een vrijwilliger aan
een kind (6 t/m 18 jaar) dat door
verschillende omstandigheden een
steuntje in de rug goed kan
gebruiken. Matchkoppels ondernemen wekelijks gezellige
en ontspannende activiteiten met elkaar. Samen picknicken,
badmintonnen, vliegeren of bootje varen; het contact met
een maatje zorgt ervoor dat een kind even kind kan zijn,
ontspant en de ruimte krijgt om zichzelf te zijn.
OOSTERPOORT
▪ is een instelling voor jeugd- en opvoedhulp;
▪ biedt jaarlijks gespecialiseerde zorg aan bijna 2.000
kinderen en ouders;
▪ begeleidt ruim 450 pleeggezinnen;
▪ is actief in de regio noordoost Noord-Brabant, Eindhoven
en Tilburg;
▪ werkt met bewezen effectieve methodieken als MST en
NPT;
▪ stelt samenwerking centraal: gelijkwaardige dialoog
tussen cliënt en hulpverlener, samenwerking met
gemeenten, onderwijs, huisartsen en andere ketenpartners;
▪ is werkgever van 360 personen;
▪ Match koppelt 40 tot 45 kinderen op jaarbasis.
Levi (14 jaar) is een half jaar geleden gekoppeld aan een
maatje. Hij geeft aan het fijn te vinden dat er iemand is die
hem echt begrijpt. Iemand die hem leuk vindt zoals hij is,
met al zijn mogelijkheden en beperkingen. Koen (het
maatje van Levi): “Het is heel gezellig samen. Of we nu
samen gaan vissen zonder iets te zeggen of volop kletsen
tijdens de autoritjes, we hebben veel lol.”
Net als Levi zijn er nog veel meer kinderen die dolgraag
met een maatje op pad gaan, maar waarvoor nog geen
passend maatje is gevonden. Match hoopt met de
vrijwilligersavond mensen enthousiast te maken om zich
aan te melden.
Een vrijwilliger staat er niet alleen voor. Match zorgt voor
een zorgvuldige voorbereiding en professionele begeleiding
gedurende de koppeling.
Match wordt uitgevoerd door Oosterpoort, een instelling
voor jeugd- en opvoedhulp, in samenwerking met meerdere
Centra voor Jeugd en Gezin in de regio noordoost NoordBrabant.
Meer informatie? Kijk op www.oosterpoort.org/match of
bel (0412) 46 53 00.
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Beste leden,

6 mei 2015 – 13 mei 2015

pagina 5

Na de rondrit komen we weer terug bij ’t Wapen van
Ameide en krijgt u een prachtige demonstratie met tamme
uilen zoals de Oehoe, de Kerkuil, de Afrikaanse Oehoe en
de Sneeuwuil. Deze demonstratie is binnen en u zult
versteld staan wat u allemaal te zien en te horen krijgt.
Na deze demonstratie rijden we naar het diner adres in
Terheijden waar bij de Gouden leeuw om 17.30 uur een
heerlijk drie gangen diner klaar staat.

We willen jullie graag uitnodigen voor een mooie dagtocht
met EMA reizen op Woensdag 20 mei 2015.
We vertrekken om 8.45 uur van het Hertog Jan plein bij de
kerk in Erp. (de bus staat voor Om 8.30 uur) en zijn rond de
De kosten voor deze mooie dagtocht zijn € 60,00 per
klok van 20.30 uur weer terug in Erp.
persoon, te voldoen voor 15 mei 2015, op rekeningnr.NL28
RABO 0120 1932 21 van de Rabobank t.n.v. Bond van
Wij gaan deze keer naar de Alblasserwaard, naar ’t Wapen
Alleengaanden, A.van Berlo.
van Ameide waar we om 10 uur worden verwacht voor
koffie/thee met iets lekkers.
Wanneer dit bedrag op onze rekening is bijgeschreven
Hierna kunnen we genieten van een wervelende show van
bent u deelnemer aan deze reis.
het Linquenda Theater, zij brengen de show Terug naar
Let op dat U het juiste rekeningnummer invult.
Toen Met deze voorstelling laat zij u weer even terugkijken
Wij hebben een bus voor 49 personen. Wil je mee, wacht
naar de jaren 60 met oude attributen, leuke liedjes, sketches
dan niet en meld je direct aan.
en anekdotes.
Wij wensen alle deelnemers een fijne dagtocht.
Om 12.30 uur is het tijd voor de Hollandse koffietafel met
kroket.
Namens de werkgroep,
A.van Berlo. Tel. 0492-321733 M. 0622490171 e-mail
Na deze lunch gaan we een rondrit maken onder leiding van
toon@vberlo.nl
een gids door het prachtige laagland van de Alblasserwaard
Contactpersoon Zijtaart: Henk van de Ven
en zien we de speciaal gebouwde boerderijen met nog
vloeddeuren, hoogwaterkamers tegen het hoge water. Aan
de gevelstenen is te zien hoe hoog het water gestaan heeft.
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Stekjesmarkt bij Natuurtuin ‘t Bundertje
Wie op zoek is naar nieuwe planten kan op zaterdag 16 mei
van 13.00-16.00 uur terecht bij Natuurtuin ’t Bundertje,
Patrijsdonk 53a te Veghel.
Daar houdt Natuurvereniging IVN-Veghel haar jaarlijks
Stekjesmarkt, waar iedereen planten en zaden aan kan
bieden en in ruil daarvoor nieuwe soorten meenemen. Dat
ruilen gaat heel gemakkelijk, want ook mensen zonder
aanbod mogen gerust iets leuks uitzoeken. Hoe werkt het?
Mensen met een teveel aan mooie planten in de tuin, zetten
ze in een potje met een naamkaartje en nemen ze mee naar
de natuurtuin. Wie iets mooi vindt voor in de eigen tuin
neemt het lekker mee naar huis. Kinderen van de natuurtuin
bieden ook zaailingen aan, mensen met teveel zaadjes voor
in de eigen (moes)tuin leggen ook deze erbij. Iedereen
wisselt informatie uit en ook de beginnende tuinier kan
advies inwinnen over verzorging van de meegenomen
plantjes.
Voor meer informatie over deze en andere activiteiten van
IVN-Veghel: secretariaat@ivn-veghel.nl. Voor alle
leeftijden zijn er IVN activiteiten, kijk eens op onze
website www.ivn-veghel.nl.

BEDEVAART NAAR HANDEL!
Op maandag 11 mei wordt de bedevaart naar Handel
gehouden voor KBO-leden. Een bedevaart waarbij alle
KBO-leden uit de gemeente Veghel zich kunnen aansluiten.
Er zijn mensen die te voet
gaan, met de fiets of met de
auto, we willen namelijk als
KBO massaal aanwezig zijn
in de Onze Lieve Vrouwe
kerk van Handel voor deze
jaarlijkse herdenking. Alleen
al uit het feit, dat er jaarlijks
duizenden pelgrims naar
Handel komen, blijkt, dat er
heel bijzondere dingen
gebeurd zijn, waardoor de
mensen getroffen en geboeid
werden. Zij kwamen van
heinde en ver om Maria te eren en haar moederlijke hulp in
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hun noden te vragen. Zoals elke moeder helpt als zij kan, zo
ook Maria, soms zelfs op wondere wijze. De Heilige Mis
begint om 13.30 uur, waarna het bestuur van de KBO
Zijtaart haar leden koffie of thee
aanbiedt bij café het ‘t Hofke, de
toeganglijkheid is daar verbeterd, dus
goed! Aansluitend kunt u nog het lof
bijwonen om 15.30 uur.
Mensen die nog graag meegaan kunnen
zich nog melden bij Marianne Kemps,
tel.: 367403 als u geen vervoer heeft
zeg het ook even dan kunnen we als
bestuur iets regelen.

U gaat toch ook mee?
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Café Brein Uden en Oss
Het thema “Zorg delen/overbelasting bij
mantelzorgers” staat centraal tijdens Café Brein op 26
mei in Uden en 28 mei in Oss. Café Brein is een trefpunt
voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel
(NAH), mantelzorgers, partners, familieleden, vrienden
en professionals. NAH kan bijvoorbeeld ontstaan na een
beroerte, ongeval, hersentumor of reanimatie. Kijk voor
meer informatie op www.nahnobrabant.nl.
Als mantelzorger geeft u zorg aan iemand met wie u een
emotionele band hebt. Die betrokkenheid kan voldoening
geven, maar is ook een risico. Mantelzorg kan leiden tot
overbelasting.
Tijdens deze bijeenkomst van Café Brein vertelt een
mantelzorger over haar ervaring in het zorgen voor een
naaste en beantwoordt vragen van aanwezigen. Café Brein
Uden is op dinsdag 26 mei in Muzerijk, Klarinetstraat 4.
Café Brein Oss is op donderdag 28 mei in Buurthuis De
Kortfoort, Floraliastraat 93. Beide bijeenkomsten starten
om 19.30 uur (19.00 uur zaal open) en duren tot 21.30 uur.
Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.
In Café Brein worden wisselende onderwerpen besproken
in een gezellige ontspannen sfeer. Het accent ligt op
contact, erkenning, herkenning en voorlichting. Een plek
waar je niet steeds hoeft uit te leggen wat er aan de hand is.
Vrijwilligers organiseren Café Brein samen met SWZ,
Thuiszorg Pantein, Brabant Zorg, Revalidatiecentrum
Tolbrug, Pluryn en MEE Noordoost Brabant.

soms nog goed.
Toch zeggen we vaak: geen ruzie maken. Ook in bedrijven
wil men het liefst de ruzies zo kort mogelijk laten duren,
desnoods worden ze onder het tapijt geveegd. Ruzies zijn
niet leuk en we weten er niet zo goed raad mee. Ook
omstanders willen niets liever dan dat het stopt, behalve als
het ontaardt, dan vindt men de spanning nog wel eens leuk
(om van een afstandje te bekijken…).
In partnerrelaties zeg ik ook wel eens dat boosheid en
passie met elkaar te maken hebben. Je ziet dat ook aan de
manier waarop partners het goed maken, een goed
verstaander heeft hier maar een half woord nodig.
Maar “goed” ruzie maken veronderstelt een heleboel
Een vat vol emoties
vaardigheden. En die vaardigheden heeft lang niet iedereen.
Ik las zojuist in een artikel dat ruzie maken juist heel
Dit maakt ook dat conflicten (burenruzies, familieruzies,
belangrijk is. Dat het een teken is dat het allemaal nog goed conflicten op de werkvloer) zo vaak ontaarden en eigenlijk
komt tussen de ruziemakers… Ik ben het daar wel mee
alleen maar via de gerechtelijke weg kunnen worden
eens. Zeker in relaties tussen partners zie je vaak dat
opgelost.
opgespaarde boosheid en irritaties (die dus niet geuit
Toch ben ik ervan overtuigd dat iedereen kan leren (als men
worden) de relatie kapotmaken. Juist wanneer men eens
dat ècht wil) om béter ruzie te maken. Het hoeft nog niet
ongegeneerd kan ruzie maken en alles “eruit mag” komt het
helemaal perfect te zijn, want ruzie is nu
eenmaal een vat vol emoties, en die heb je
nooit helemaal in de hand, maar beter
ruzie maken heeft veel voordelen:
- je kunt daarmee conflicten voorkomen
- je kunt de juiste aanpak van het conflict
uitzoeken
- je kunt je eigen handelen kritisch
bekijken
- je kunt het conflict uitpraten
Zijn daarmee alle ruzies uit de wereld?
Nee, maar het leven wordt er veel
plezieriger door.
Mw. N. Timmermans-van de
Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467
CA Veghel tel. 06-21.59.24.35.
www.interpunctie.nl
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BUURTVOETBAL VOW 2015
Ook dit jaar hebben
we weer het
buurtvoetbal in
Zijtaart.
Dit jaar spelen we
een competitie met 5 teams. We hebben er 1 poule van
gemaakt en iedereen daagt elkaar uit. Dit betekent dat
elke buurtvereniging op een van de drie speelavonden 2
wedstrijden moet spelen.
Deelnemende buurten / teams:
1. Krijtenburg
2. Rudenbroeck
3. Boskamp / Grootveld
4. Leinserondweg/ Hoolstraat
5. Rond de Kerk
Enkele spelregels:
- Elk team zorgt zelf voor shirts.
- Er moeten minimaal 1 dame in het veld
staan anders wordt er gespeeld met 1
speler minder.
- Deelname vanaf 15 jaar
- Bij gelijke shirts speelt de uitspelende
ploeg met hesjes.
- De wedstrijden duren 2 x 15 minuten.
- Na iedere wedstrijd 5 strafschoppen per
team.
- Bijdrage per wedstrijd is 5 euro.
- Winst bij strafschoppen is 2 punten
gelijkspel is 1 punt
- Winst per wedstrijd is 3 punten gelijk is 1
punt
Iedereen veel succes en supporters zijn natuurlijk
van harte welkom op het sportpark van VOW
Zijtaart!
Groetjes activiteitencommissie VOW

WOENSDAG 13 MEI
Tijd Veld
19.15
Krijtenburg
20:00
Boskamp / Grootveld
20.00
Krijtenburg

Rudenbroeck
Leinserondweg/ Hoolstraat
Rond de Kerk

WOENSDAG 20 MEI
Tijd Veld
19.15
Boskamp / Grootveld
20:00
Rudenbroeck
20.00
Rond de Kerk

Krijtenburg
Leinserondweg/ Hoolstraat
Boskamp / Grootveld

VRIJDAG 29 MEI
Tijd Veld
19.15
Leinserondweg/ Hoolstraat
19.15
Rudenbroeck
20.00
Rond de Kerk
20.00
Krijtenburg

Rond de Kerk
Boskamp / Grootveld
Rudenbroeck
Leinserondweg/ Hoolstraat
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Vlooienmarkt C.V. De Reigers
Zondag 17 mei organiseert
carnavalsvereniging De Reigers
weer haar jaarlijkse
vlooienmarkt. Deze
vlooienmarkt is in de Pastoor
Clercxstraat tussen Café zaal
Kleijngeld en ’t Dorpskaffee.
De verkoop van de vele
waardevolle spullen start om
10.00 uur en duurt tot 14.30
uur. Er wordt geen entree
gevraagd, dus is er ook geen
controle bij de toegang.
Om de organisatie de kans te geven om alles rustig
klaar te kunnen zetten blijft het terrein tot 10.00 uur
voor alle publiek en kopers gesloten.
Om veel handel aan te kunnen bieden gaan we
wederom huis-aan-huis spullen ophalen en wel op de
volgende dagen.
Woensdag 13 Mei vanaf 18.00 uur :
Hoolstraat, Leinserondweg, Pater Vervoortstraat,
Pastoor Clercxstraat vanaf garage vd Heijden richting
het kanaal, Doornhoek, De hemel, Corsica, Hoge en
Lage Biezen.
Vrijdag 15 Mei vanaf 18.00 uur :
Pastoor Clercxstraat vanaf H vd Heijden richting
Zondveldstraat, Korenmolenweg, Zondveldstraat,
Jekschotstraat t/m Heihoef. Krijtenburg, Zijtaartseweg,
Weievenseweg, Biezendijk, Logtenburg, Laarsweg,
Kempkes
Zaterdag 16 Mei vanaf 09.00 uur :
Centrum Past. Clercxstraat, Rudebroeck, De Voortstraat,
Mr. Van de Venstraat, Keslaerstraat, Past. Kampstraat,
Bresser, Boskamp, Grootveld en Reibroekstraat.
De carnavalsvereniging moet zelf de stortkosten betalen.
Daarom vragen wij u beleefd geen waardeloze, kapotte en
volstrekt onbruikbare spullen aan te bieden. Ook t.v.toestellen, koelkasten , diepvriezers, betontegels,
betonramen, wc-potten, wastafels en bankstellen worden

door de carnavalsvereniging niet mee genomen. Toch blijft
er nog voldoende over wat u niet meer gebruikt maar wat
voor anderen nog waardevol kan zijn. Denk o.a. eens aan
boeken, speelgoed, laarzen, schaatsen, glaswerk, curiosa,
bloemen enz. enz.
Ruimt dus nu allen uw zolders en garage’s op zodat we de
overtollige spullen bij u op kunnen komen halen. Wij
verzoeken u deze spullen niet aan de weg te zetten. De
leden van de carnavalsvereniging zullen huis-aan-huis
aanbellen.
De vlooienmarkt op zondag 17 mei is nog een echte
ouderwetse vlooienmarkt. Men kan er nog snuffelen tussen
de spullen die staan uitgestald op de kramen of die nog in
dozen zitten. Een bezoekje aan de Zijtaartse vlooienmarkt is
daarom supergezellig en zeker de moeite waard.
C.V. De Reigers.
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