KERMIS ZIJTAART
Vanaf zaterdag 16 tot en met dinsdag 19 mei a.s. is het kermis in Zijtaart.
Op het dorpsplein staan diverse attracties opgesteld die vermaak bieden voor jong en oud.
Zaterdagavond om 19.00 uur gaan de attracties draaien. Op zondag gaat de kermis om
13.00 uur open en op maandag en dinsdag direct na het uitgaan van de basisschool. De
sluiting is dagelijks om uiterlijk 24.00 uur.
Op zaterdagavond begint de kermis met een traktatie. De kinderen en de jeugd (niet alleen
uit Zijtaart), die om 19.00 uur aanwezig zijn, krijgen van de Evenementengroep een gratis
kaartje voor een van de attracties. Voor de ouders en andere bezoekers is er gratis koffie en
thee. Voor het gratis kaartje is het wel de bedoeling dat men ook om 19.00 uur aanwezig is.
Door miscommunicatie staan er dit jaar tijdens de kermis geen botsauto’s. Afgelopen
donderdag bleek dat een groot deel van de attracties gepland stonden voor het weekend van
31 mei en niet voor het weekend van 17 mei. Een groot probleem dus. Toch is de
Evenementengroep met een kermisexploitant er in geslaagd een aantal attracties vast te
leggen zodat de kermis toch nog kan doorgaan.
Tijdens de kermisdagen staat er nog meer op het programma. Op zaterdagmiddag is er de
fietscross voor de kinderen van de basisschool. Op zondag is er in het centrum vanaf 10.00
uur de vlooienmarkt van carnavalsvereniging De Reigers. Op dinsdag is er vanaf 18.30 uur
een mountainbike streetrace ten bate van Duchenne. In café-zaal Kleijngeld is iedere avond
op muzikaal gebied het een en ander te beleven.
Met deze activiteiten heeft Zijtaart gegarandeerd weer een paar gezellige kermisdagen.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Donderdag: 14 mei Hemelvaartsdag 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Riek van Zutphen-Daniëls en overleden familie
Zondag: 17 mei 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Pater Harry van de Ven (vanw.verjaardag); Johan en Jaan Schepers-van
Nunen en zoon Jos (nms.Broederschap Hakendover); Overl.oud. Brugmans-Kanters; Toon
en Lies Verhagen, overl.oud. Steenbakkers-van Boxmeer en overl.familie; Overl.oud. Piet
en Tonia van den Hurk-de Visser en overige familieleden; Johan en Jan Schoenmakers
(vanw.verjaardag).
Vrijdag: 22 mei 14.00 u. Huwelijksviering van: Maicel Koolen en Mariska van Tiel, met
als voorganger Pastor H. van Bemmel
Getrouwd: Terry van Zutphen en Bianca van Lieshout

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
Dorpshuis Zijtaart

36.58.61
36.66.79
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BELANGETJES

Brigadiers gevraagd!

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.

Bs Edith Stein is dringend op zoek
naar brigadiers.
Het wordt een steeds nijpender
probleem om voldoende brigadiers
te verkrijgen. Ook de leerlingen
van groep 8 worden ingezet om
samen met een ouder te brigadieren, mits hiervoor
toestemming is gegeven door de betreffende ouders.
Gelukkig kunnen we nog steeds een beroep doen op vele
ouders, die er voor zorgen dat kinderen veilig kunnen
oversteken in de Reibroekstraat.

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.

Bedankt
Voor de vele felicitaties die ik heb
mogen ontvangen van familie, vrienden
en kennissen
als: lid in de Orde van Oranje Nassau.
Speciale dank aan:
Ruitersport Zijtaart
Dorpsraad Zijtaart
en
Democratisch Dorps Belang.
Peter van Asseldonk

Jong voor ouder
Ben je 12+ en help jij graag mensen? Je
oma met de boodschappen, de buren
met het bijhouden van de tuin? Of wil je
graag mensen helpen die het wat minder
hebben?
Dan ben je bij M25 aan het goede adres! Wij willen in
Veghel een M25 groep opstarten.
M25 is een groep jonge vrijwilligers die zich inzetten voor
de inwoners van Veghel.
Ben je nieuwsgierig of wil je meedoen?
Kom dan naar onze info avond!
De info avond is op dinsdag 19 mei om 19:30 uur in de
pastorie naast de Lambertus kerk in Veghel (Burgemeester
de Kuyperlaan 1).
Voor meer informatie kun je mailen naar : M25veghel@hotmail.nl of bellen naar tel. (06) 538 463 44.
Namens de Werkgroep M25.
Jasmijn Capelle
Sander van Nunen

Ondanks herhaalde oproepen zijn er echter voor nu en het
komende schooljaar onvoldoende aanmeldingen om de
oversteekplaats in de Past. Clercxstraat te blijven voorzien
van brigadiers.
Voor de veiligheid van de kinderen doen we via deze weg
een beroep op u. Ook al bent u geen ouder (meer) van onze
school, uw hulp is zeer welkom.
Alle verkeersbrigadiers krijgen vooraf een opleiding /
instructie van de politie. De benodigde kleding en
materialen worden ter beschikking gesteld door de
Gemeente en er wordt een verzekering afgesloten.
Mocht u zich hiervoor de komende tijd (vanaf 15 juni)
tijdens schoolgaande dagen 20 minuutjes per week willen
inzetten, meldt u zich dan bij:
Jacqueline van Dommelen
Coördinator verkeersbrigadiers Bs Edith Stein
Tel. (0413) 35 37 53
Met vriendelijke groet,
Mariette van der Pas
Jacqueline van Dommelen

Op 17 mei 2015 zijn onze
(groot)ouders

Piet en Bertha van de Rijt
55 jaar getrouwd
een hele mijlpaal
Iedereen die zich betrokken voelt,
is dan ook welkom tussen
15.30 uur en 17.30 uur een borrel
daarop te komen drinken
bij Eethuis de Reiger,
Past. Clercxstraat 62, Zijtaart
Kinderen en kleinkinderen
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De Ruit is weg maar de omweg Veghel
blijft

Uit het voorlopige akkoord van de nieuwe coalitie van SP,
VVD, PvdA en D66 blijkt dat de Ruit niet doorgaat. De
verdubbeling van de N279 is namelijk van de baan, net als
Voor zondag 17 mei staat een
de Oost-West verbinding. Voor veel mensen in Zuid-Oost
voorjaarswandeling op het programma
Brabant betekende dit goed nieuws. Helaas niet voor
in het Het Lijnt.
Zijtaart, want de omweg bij Veghel willen ze nog wel
Na een rustperiode in de winter begint de natuur weer meer
steeds realiseren. In de afgelopen weken hebben we
kleur te krijgen. Voor de dieren is dat ook het teken om
geprobeerd de verschillende politieke partijen in de
weer wat actiever te worden. Maar ook zijn al veel planten
provincie te beïnvloeden. Helaas hebben we dit niet weten
aan het uitlopen. We kunnen katjes van wilgen en elzen
te voorkomen. We hebben het waarschijnlijk afgelegd tegen
zien en veel vogels bouwen een nest.
de veel sterkere sterke lobby van het bedrijfsleven en de
’s Morgens vroeg zijn ze al actief en wordt er, zodra het
gemeente Veghel. Het kan daarnaast ook nog een uitruil
licht begint te worden, al volop gefloten.
van de drie partijen richting de VVD zijn geweest, die op
deze manier toch nog iets van de ruit overeind heeft weten
Om te bekijken welke vogels er allemaal actief zijn in het
te houden.
bos, gaan we zondag 17 mei maar eens zelf kijken. Dan
willen we er natuurlijk ook vroeg bij zijn. Zorg daarom dat
Hoe het ook zij; Zijtaart krijgt te maken met een weg die
je al om 6:00 uur aanwezig bent bij Het Klooster. We
een aanslag doet op welzijn, gezondheid en leefbaarheid en
vertrekken van daaruit met de fiets naar Het Lijnt.
op termijn mogelijk verdubbeld gaat worden. In de laatste
raadsvergadering heeft TEL een motie (voorstel) ingediend,
waarin het college gevraagd werd om bij de provincie er op
Rode Kruis
aan te dringen dat er een Maatschappelijke Kosten Baten
Analyse uitgevoerd wordt voor deze weg. Zo zou op een
onpartijdige manier voor iedereen duidelijk worden of de
De werkgroep van het Rode Kruis Zijtaart organiseert op
weg wel echt nuttig en noodzakelijk is en of de opoffering
maandag 18 mei 2015 om 14.00 uur een
van de leefbaarheid bij Zijtaart dus wel gerechtvaardigd is.
ontspanningsmiddag (kienen). Deze bijeenkomst is in Het
De SP en DDB steunden het voorstel van TEL. Het CDA
Klooster.
Nieuwe belangstellenden kunnen zich melden bij mevrouw stemde tegen, maar hield nog wel de mogelijkheid open dat
na de zogenaamde project MER er alsnog ook een MKBA
M. van Hout, tel.34 13 02 of bij mevrouw M. Hooijmans,
uitgevoerd wordt. Of dat tegen die tijd nog zin heeft en ook
tel. 34 01 13.
echt gebeurt is onzeker. Naast CDA, stemden ook VVD en
HVV tegen. Daarmee was een meerderheid tegen de motie
en werd hij verworpen. Helaas, want aantonen dat een weg
Kermistoernooi 2015
echt onnodig en zeer onrendabel is, is het beste argument
dat je tegen de weg kan hebben. En dat weet de coalitie
Er is weer van alles te doen in Zijtaart. Op het plein staat de ook. Het is een dure grap (ongeveer 20.000 euro), maar
jaarlijkse kermis. Rond deze kermis zijn weer tal van
wellicht moeten we nog eens overwegen of we zo'n studie
activiteiten. Zo ook bij TV Zijtaart. De Kleine Toernooien
met wat crowdfunding zelf kunnen laten uitvoeren. Dan heb
Commissie organiseert namelijk op de laatste avond van de je een heel goed argument als je uiteindelijk bij de Raad
kermis een gezellig tennistoernooi voor alle leden. Een
van State terecht komt.
uitstekende kans om na de vele oliebollen, gebakken vis en Erik de Vries (TEL)
al dat snoepgoed de kermis sportief af te sluiten. Na het
overweldigende succes van het frikandellentoernooi, wat
helemaal vol zat, proberen we dit natuurlijk ook bij het
kermistoernooi. Ben je lid van TV Zijtaart en wil je graag
meedoen? Stuur dan een mailtje naar ktc@tvzijtaart.nl of
vul je naam in op het prikbord in het clubhuis. Opgeven kan
tot 15 mei. Wij hopen
weer op een gezellig,
sportief toernooi!

Vogelwandeling

De Kleine Toernooien
Commissie
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Nederlaag toernooi Zijtaart – Lieshout B
Cor v.Zutphen
61 64 -Antoon Korsten
Wim v.d.Sanden 49 44 -Bas v.d.Berg
Martien v.Zutphen 39 43 -Theo v.Veggel
Frans v.Leuken
37 45 -Jozef v.Leuken
Willy Henst
30 19 -Nico Huijbers
Tonnie v.Uden
30 28 -Antoon v.d.Broek
Willy vd.Berkmortel 28 29 -Wim v.Veggel
Tonn Verbruggen 21 22 -Frans Dekkers
Cor Coppens
20 18 -Jan Donkers
Jan Rijkers
18 17 -Martien v.Hoof
Nederlaag toernooi Zijtaart – Dinther
Cor v.Zutphen
66 42 - Gerard v.Hasselt
Wim v.d.Sanden 49 38 - Martien Verbakel
Tonnie v.Uden
30 25 - Ben v.d.Wetering
Willy Henst
30 26 - Marie Habraken
Willy vd.Berkmortel 28 25 - Nico v.d.Burgt
Rien v.Tiel
27 20 - Martien v.d.Boom
Tonn Verbruggen 21 11 - Henk v.d.Broek
Jan v.Uden
18 19 - Jos v.d.Heijden
Jan v.d.Oever
17 9 - Peter v.d.Heijden
Martien v.Zutphen 15 18 - Wim v.d.Heijden

KBO
AGENDA
Dinsdag 19 mei 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 19 mei 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 19 mei 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 19 mei 14.00 uur: Line dansen
Donderdag 21 mei 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 21 mei 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 21 mei 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 21 mei 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 22 mei 13.30 uur: Bridge

KBO Kaarten
De uitslagen van maandag 4 mei:
Jokeren
1. Mientje Raaijmakers
Rikken:
1. Willy v.d.Berkmortel
2. Jan v.Zutphen
Loterij:
Jaantje v.Burgt

63 pnt.
79 pnt.
63 pnt.

De uitslagen van donderdag 7 mei:
Jokeren:
1. Ciska Coppens
Rikken:
1. Tiny v.Zutphen
2. Tiny v.Kasteren
Poedelprijs: Harrie v.Asseldonk
Loterij:
Jan v.Zutphen

70 pnt.
85 pnt.
64 pnt.
–28 pnt.

62
47
51
61
33
40
31
22
21
16

27
33
50
66
23
23
18
15
20
11

49
38
38
22
32
29
20
34
18
16

80
47
56
23
36
15
8
36
15
20

Vooraanstaande spreker in
Alzheimercafé

KBO Biljarten
Nederlaag toernooi Zijtaart - Erp
Cor v.Zutphen
66 84 - Harrie v.Berlo
91
Wim v.d.Sanden 49 33 - Harrie v.Zutphen 71
Rien Kemps
35 45 - Jan v.Uden
51
Tonnie v.Uden
30 33 - Leo Verbakel
39
Willy Henst
30 15 - Willem Engelsbel 39
Rien v.Tiel
27 25 - Gies v.d.Bergh
41
Tonn Verbruggen 21 30 - Harrie vd.Wetering 37
Cor Coppens
20 16 - Jan v.Run
32
Jan Rijkers
18 27 - Harrie v.Antwerpen 16
Jan v.d.Oever
17 24 - Cor v.d.Wijst
18
Nederlaag toernooi Zijtaart – Boekel
Cor v.Zutphen
59 45 -Sjef Donkers
62
Frans v.Leuken
42 26 -Piet v.Hoof
39
Rien Kemps
33 53 -Martien v.Doren
35
Jan de Wit
28 27 -Jan v.Asseldonk
24
Cor Coppens
20 7 -Jan v.Sleuwen
26
Jan Rijkers
18 18 -A.v.Asseldonk
26
Chris v.Helvoirt 19 26 -R.Berens
32
Jan v.d.Oever
18 18 -L.Verbakel
22
Tonnie v.Uden
30 31 -Rien Kusters
27
Martien v.Zutphen 39 38 -Ruud Willems
57
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103
51
50
39
25
47
42
29
14
6
52
38
32
19
24
26
44
11
31
30

Gemeente Veghel
Gewijzigde openingstijden rondom Hemelvaartsdag
Op donderdag 14 mei (Hemelvaartsdag) zijn het stadhuis,
de gemeentewerf en de milieustraat gesloten. Op vrijdag 15
mei zijn het stadhuis en de gemeentewerf gesloten. De
milieustraat is geopend.
Uitsluitend voor storingen en de aanvraag van graven op de
gemeentelijke begraafplaatsen is de afdeling Beheer

Eén keer per jaar wordt in het Alzheimercafé Uden-Veghel
een vooraanstaande spreker uitgenodigd. Dit jaar is dat
Ruud Dirkse, die beroepsmatig bezig is met verbeteringen
en vernieuwingen in de zorg voor mensen met dementie.
Op dinsdag 19 mei om 19.30 uur komt Ruud Dirkse in het
Alzheimercafé in de Eigen Herd aan de Rooijsestraat in
Uden vertellen over zijn werk en zijn ideeën die thuis in het
dagelijkse leven zijn toe te passen. Bezoekers van het
Alzheimercafé krijgen handreikingen, waardoor mensen
met dementie zo lang mogelijk op verantwoorde wijze thuis
kunnen wonen. De deuren van het café gaan om 19.00 uur
open, de toegang is gratis.
Handig bij dementie
Ruud Dirkse is mede-auteur van verschillende boeken over
dementie. Samen met Lenie Vermeer schreef hij “Handig
bij dementie”, waarin het toegenomen gevoels- en
emotieleven van mensen met dementie centraal staan. In het
boek wordt in heldere taal uitgelegd waarom die emoties
toenemen en waarom ze bij dementie zo belangrijk zijn.
maar ook hoe het gedrag daardoor beïnvloed wordt en hoe
je daar het beste mee om kunt gaan. Er is aandacht voor
woningaanpassingen en hulpmiddelen die het leven van
mensen met dementie plezieriger kunnen maken. Al met al
belooft het een interessante avond te worden, met veel
ruimte voor vragen door de bezoekers.
Openbare Ruimte bereikbaar via het storingsnummer tel.
(0413) 35 03 63.
LET OP! Afwijkende ophaaldatum afval rondom
Hemelvaart Op zaterdag 16 mei wordt het rest- en GFT
afval opgehaald. Hiermee vervalt de ophaalronde van
donderdag 14 mei.
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SPORTAGENDA
De zaterdagtocht Reichswald van 16 mei 2015 is
verzet naar Hemelvaartsdag 14 mei 2015.
Senioren: woensdag 13 mei, Appeltern Stoomgemaal,
pauze in het Megen, 93 km, vertrek 8.30 uur.
Senioren woensdag 20-mei: Merselo, Siberië pauze in
Merselo "Den Tommes" 91 km vertrek 8.30 uur
Hemelvaartsdag 14 mei Reichswald, 120 km, vertrek
8.00u
Heren zondag 17-mei: In den Bockenreyder 90 km, pauze
Esbeek Bockenreyder, vertrek 8:30 uur
Dames zondag 17 mei:In den Bockenreyder, 80 km, pauze
Esbeek Bockenreyder, vertrek 8:30 uur
Zaterdag Dames 16 mei: Groesbeek, 110 km, Zijtaart,
vertrek 8.00 uur

VOW Jeugd
Maandag 11 mei 2015
A1
uit
Blauw Geel'38/JUMBO A3 19:30u
Dinsdag 12 mei 2015
D1
thuis WEC D1
19:00u
Woensdag 13 mei
MB1 thuis HVCH MB1
19:15u
Zaterdag 16 mei 2015
A1
thuis 15 en 16 mei toernooi
A2
thuis 15 en 16 mei toernooi
C1
uit
Beek vooruit toernoooi 15-16 mei
D1
uit
Boerdonk Toernooi
E2
uit
Gemert toernooi
MB1 thuis 15 en 16 mei toernooi
MB2 thuis 15 en 16 mei toernooi
Dinsdag 19 mei 2015
MB1 thuis OSS'20 MB1
19:15u
Woensdag 20 mei 2015
MD1 thuis SCMH Md1
19:30u
De competitiewedstrijden zijn op een enkele
inhaalwedstrijd, zie VOW 4, na afgelopen
VOW Vet 16-mei-2015 16:30u VOW vet
Berghem
VOW Senioren 17mei-2015 10:00u Rhode 8 VOW H4

SPORTUITSLAGEN
09-mei-2015
VOW Vrouwen
09-mei-2015
VOW vet
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BYTZ organiseert: FILM-avond

WTC

VETERINNEN
EVVC Vrouwen
Veteranen
Blauw Geel B

13 mei 2015 – 20 mei 2015

0-9
2–2

Tijdens Zijtaart Biedt Meer
is er ook dit jaar weer een
kindermarkt

Wanneer:
Vrijdag 15 mei
Hoe laat:
20.00 – 23.00 uur
Waar:
Dorpshuis
Entree:
€ 2,00
Op vrijdag 15 mei houden we een FILM-avond in onze
eigen ruimte in het Dorpshuis. We gaan dan de film Bro’s
before Ho’s kijken. Zin om met je vrienden en vriendinnen
een filmavondje te houden? Gezellig met z’n allen
onderuitzakken met popcorn, drinken en nog meer lekkers?
Kom dan deze avond naar BYTZ!
De film start om 20.30 uur en zal rond 22.00 uur afgelopen
zijn. Daarnaast kan men de tijd nog vullen met het spelen
van (gezelschap)spelletjes,
gamen, wiiën, enz.
Hopelijk tot dan!
Organisatie BYTZ
(werkgroep EGZ)

Foodpark
Afgelopen week heeft u in de krant kunnen lezen dat
actiecomité De Kempkens de rechtszaak heeft
gewonnen bij de Raad van State over het Foodpark.
De gemeente Veghel bleek een aantal steken te hebben
laten vallen bij de ontwikkeling van het
bedrijventerrein. Wethouder Bräuner gaf in het
Brabants Dagblad aan dat er een foutje was gemaakt in
de procedure. Dat foutje is wel iets groter dan zij
aangaf. Veghel moet de gehele procedure overdoen en
riskeert een fikse schadeclaim van een aantal partijen
die grond gekocht hebben op De Kempkens. Wat dit
“foutje” gaat kosten is dus nog niet helemaal duidelijk
maar het zal zeker niet weinig zijn. Omdat de
gemeente wist dat ze een milieu effect rapportage
MER moest uitvoeren als ze De Kempkens helemaal
ging ontwikkelen, heeft men het Foodpark in 2
stukken gedeeld. Men dacht op deze manier onder
deze wettelijke verplichting uit te komen. Ondanks
verschillende waarschuwingen van o.a. het actiecomité
heeft de gemeente daar dus bewust een risico in
genomen. De Staatsraad was het met ons eens. Helaas
mogen de burgers nu deze miskleun gaan betalen. Wij
betreuren dit maar hopen dat deze MER ervoor gaat
zorgen dat het industrieterrein in ieder geval beter
wordt ingepast in de omgeving.
Actiecomité De Kempkens
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Voertuigen Dakar zorgen voor extra
paardenkrachten in Zijtaart
Het is al bekend dat Zijtaart in het weekend van 15 en 16
augustus bezocht wordt door de beste pony’s en paarden
van Noord-Brabant. Nu komt de organisatie naar buiten met
het nieuws dat er ook zo’n 10 voertuigen aanwezig zullen
zijn die hebben gereden in de rally Dakar. Onder meer
Antoon van Liempd en Rick Aarts hebben toegezegd hun
voertuig hiervoor beschikbaar te willen stellen en meer
namen volgen nog. Nog meer paardenkrachten dus. De
meeste voertuigen zullen er zijn op vrijdagavond 14
augustus, tijdens een netwerkavond die speciaal
georganiseerd wordt voor sponsoren en waarbij de heren
hun Dakar ervaringen met de aanwezigen zullen delen. Ook
zullen enkele voertuigen gedurende het hele weekend in het
strodorp blijven staan zodat bezoekers van de Brabantse
Kampioenschappen, kinderen en overige belangstellenden
deze ook kunnen bekijken.

13 mei 2015 – 20 mei 2015
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Levend Stef stuntpiloot
en de BBQ wedstrijd!

Zaterdag 20
juni 2015

Huis te koop:
Pater Thijssenstraat 41 te Zijtaart, tegenover speeltuin in
kindvriendelijke buurt.
Inhoud: 900 m3, 240 m2 woonopp., 375 m2
perceelopp., bj 2008. Ruime voor- en achtertuin met
carport en 2 parkeerplaatsen, 60 m2 garage /
bergruimte, half huis onderkelderd met evt ruimte voor
muziekstudio, bg met woonkamer, speelkamer / kantoor

Toernooi op het plein:
16:00 – 18:00 uur
Barbecue op het plein:
17:00 uur – 20:00 uur

Feestavond in de tent
met DJ NICK Z:
20:00 uur
Aansluitend om 20:30 uur de
prijsuitreiking

Het toernooi, de barbecue en
de feestavond vinden plaats op
het plein van Zijtaart.
en open keuken, 1e verd. met ruime overloop, 3
slaapkamers (1 met inbouwkast), badkamer met
whirlpool en douche, los toilet en washok, 2e verd. 1
slaapkamer / werkkamer en open ruimte.
€ 395.000,00 k.k.
Ricky Embregts
rickycupra@ziggo.nl Tel.nr: 06 23761913
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Reddingsbrigade Uden
Om de clubkas te spekken van de Reddingsbrigade Uden
zal er een gigantisch grote buiten-vlooienmarkt
georganiseerd worden op Hemelvaartsdagdonderdag 14
mei. Het evenement zal worden georganiseerd in het
prachtige, sfeervolle sportpark , gelegen aan: Parklaan,
5404NH te Uden (nabij de Volkelseweg).
Tijdens het evenement zullen er 300 marktkramen
opgesteld staan, waarbij particulieren uit Uden e.o. hun
gebruikte, overtollige huisraad zullen verkopen.
Dus, kom ook op deze gigantische buiten-vlooienmarkt en
steun de Reddingsbrigade Uden. Duizenden en duizenden
koopjes zijn er te halen !!!!!
De openingstijden zijn van 10.00 tot 17.00 uur.

Best of Seven
Aanstaande donderdag 14 mei staat in ’t Dorpskaffee de 3e
ronde op het programma in de biljartstrijd om de Best of
Seven. Vanaf 20.00 uur worden de volgende wedstrijden
gespeeld:
Martien Verbruggen (100 car) – Ruud Cissen (110 car)
Leon Cissen (90 car) – Toon Verbruggen (120 car)
Hans v Erp (100 car) – Mark Verbruggen (110 car)
Vrij: Cor vd Hurk.
Stand na 2 avonden:
1 Ruud Cissen
2 Martien Verbruggen
Hans v Erp
4 Leon Cissen
5 Toon Verbruggen
Cor vd Hurk
Mark Verbruggen

4 pnt
3 pnt
3 pnt
2 pnt
0 pnt
0 pnt
0 pnt

Kan Ruud Cissen de koppositie vast houden? Wilt u dit
meemaken, kom dan kijken.
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regelmatig uitschold. Dat was even een woedende
opmerking en dan ging hij over tot de orde van de dag.
Angeline vond dat ze daartegen moest kunnen.
Nu zijn er best mensen die het hart op de tong hebben, wel
vaker snel iets zeggen en daar spijt van hebben, maar dat
leek bij John niet het geval. Hij zei nooit dat het hem speet.
Tegelijk kon John ook heel warm en liefhebbend zijn en
grappig uit de hoek komen. Maar soms was ze dan nog zo
gekwetst, dat ze niet kon lachen om zijn grappen.
Angeline schaamde zich voor het schelden, maar was ook
bang dat hij boos zou worden als ze dat zou zeggen. Ze had
wel enkele keren overwogen het te zeggen, maar
uiteindelijk niet gedurfd.
Met haar heb ik besproken hoe we ervoor konden zorgen
dat ze het wél kon zeggen in een volgend gesprek. John
werd niet erg boos, maar schrok wel erg van de impact die
dit op Angeline had. Hij had geconcludeerd dat ze “gewoon
chagrijnig” was als ze niet lachte om zijn grapjes.
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

De loten van ZOV zijn weer
verkrijgbaar bij de
deelnemende ondernemers.
Voor iedere € 5,- bij uw aankoop
een gratis lot (aankoop tot €500,-)

Ruitersport Zijtaart – Sportief
weekend met mooie scores

Onze amazones zijn actief bezig geweest op de
selectiewedstrijd voor pony’s en paarden in Nistelrode.
Afgelopen zaterdag waren de paarden aan de beurt. Renee
Buser werd met haar eigen fokproduct knap 3e . Niet alleen
de jury was tevreden, Renee zelf ook.
Op zondag mochten de ponyruiters aan de bak. Nikki van
den Hoogen blijft scoren met haar pony Cocktail. Ook
Schelden doet geen pijn….nou….. ??? afgelopen zondag behaalde ze naast haar 2e plek een hoog
puntenaantal. Lica van Liempd wist in de hoogste klasse
zelfs te winnen!
Het stel had twee gesprekken met mij gehad. Ik zeg altijd
Ga zo door dames!
dat men alles kan vertellen, maar ooit gebeurt dat niet.
De overige behaalde resultaten
Soms ga ik aan mezelf twijfelen… waarom krijg ik het
Nistelrode – paarden
probleem niet te pakken?? Bij Angeline had ik duidelijk
Klasse B
Pl. Pnt. Pl. Pnt.
gemerkt dat zij steeds iets achter hield. Ze leek angstig,
Sisento
3e 203
maar ook dat ontkende ze. Ze werd af en toe stilletjes en als Renee Buser
ik ernaar vroeg reageerde ze wat betrapt, en zei dat ze echt Nistelrode - pony’s
Klasse D-B
nergens aan dacht…. Na ons laatste gesprek met beide
e
216
partners, belde ze op: kan ik niet een keertje alleen komen? Nikki van den Hoogen Cocktail 2
Larachelle 14e 170
8e
185
Dat kan natuurlijk altijd, maar bij relatietherapie is het niet Inez de Krieger
Klasse
BC-M1/M2
de bedoeling dat de ene persoon mij stiekem belt en van
Tanja's Lizzy 3e 193/185
alles tegen mij vertelt, zonder dat de ander op de hoogte is. Lieke Blokx
Klasse DE-Z2
Maar ik stemde toe, omdat ik voelde dat ze iets verzweeg.
Lica van Liempd
Cantaro 4e 59.15% 1e 65%
In het gesprek wat volgde vertelde Angeline dat John haar
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Nummer 1 en 2 rechtstreeks naar de finale
2 herkansingen
Nummers 1 beide herkansingen naar de finale
8 jongens in de finale.

Rabobank jeugdfietscross 2015
Zaterdag 16 mei
STARTVOLGORDE AANVANG VANAF 13.30 UUR.
3-4-5 jaar meisjes
groep oranje
1 101 Yara Pennings 2 106 Lynn de Wildt
102 Iza Jagers
107 Madelon Rooijakkers
103 Merel Vissers
108 Esmee van Asseldonk
104 Lisanne Pepers
109 Yenthe Egelmeers
105 Loïs van de Donk 110 Liza van Genugten
Nummer 1 en 2 rechtstreeks naar de finale
1 herkansing
Nummers 1 en 2 herkansing naar de finale
6 meisjes in de finale.
STARTVOLGORDE AANVANG VANAF 13.30 UUR.
4-5 jaar jongens
groep blauw
1 102 Sem Bouman 2 107 Tren Hoefnagel
103 Robin Vissers
108 Jan Timmers
104 Kai Hokke
109 Jurre van Laarhoven
105 Bram Swinkels
110 Pim van der Linden
106 Luka Peters
111 Raf Verhoeven
3 112
113
114
115
116

Robin Coppens
Jasper Timmers
Mees Embregts
Jordy van de Laar
Guus van Laarhoven
Nummer 1 en 2 rechtstreeks naar de finale
2 herkansingen
Nummers 1 beide herkansingen naar de finale
8 jongens in de finale.

STARTVOLGORDE AANVANG VANAF 13.30 UUR.
6-7 jaar meisjes
groep
oranje
Rijden
1 115 Femke Pennings
3 ritten
116 Sara Swinkels
1e 1 punt
117 Anne Timmers
2e 2 punten
118 Elyse Pepers
3e 3 punten etc..
119 Anke Adriaans
Na 3 ritten minste
120 Fleur van Moorsel
punten is winnaar
STARTVOLGORDE AANVANG VANAF 14.15 UUR.
6-7 jaar jongens
groep blauw
1 101 Yannick Hurkmans 2 106 Jaap v.d. Linden
102 Mats v. d. Berkmortel
107 Ties van Eert
103 Jacco Hurkmans
108 Beau Bouman
104 Matthy Padilla
109 Rink van Hoof
105 Bram van Asseldonk
3 110
111
112
113

Wibe Coppens
Raf Hokke
Finn van de Donk
Mas Verkampen

pagina 8

STARTVOLGORDE AANVANG VANAF 14.15 UUR.
8-9 jaar meisjes
groep
oranje
Rijden
1 101 Rachel Verhoeven
3 ritten
102 Mara van der Heijden
1e 1 punt
103 Nynke Broens
2e 2 punten
104 Liz Verkampen
3e 3 punten etc..
Na 3 ritten minste
punten is winnaar
STARTVOLGORDE AANVANG VANAF 14.15 UUR.
8-9 jaar jongens
groep oranje
1 112 Alwin Broens
2 118 Niels Looman
113 Tim Bouman
119 Joep van Zutphen
114 Gijs v. d. Linden
120 Martijn van Gorkum
115 Luuk v. Asseldonk 121 Stan van den Oever
116 Sjoerd v.d. Linden 122 Bram van de Ven
117 Roy van den Oever
Nummer 1 en 2 rechtstreeks naar de finale
1 herkansing
Nummers 1 en 2 herkansing naar de finale
6 jongens in de finale
STARTVOLGORDE AANVANG VANAF 15.00 UUR.
10 jaar en ouder meisjes
groep oranje
1
112
Amy Looman
113
Janneke van Stiphout
114
Isa Looman
115
Robin de Vries
3 ritten
1
1 punt
2
2 punten
3
3 punten etc..
Na 3 ritten minste punten is winnaar
STARTVOLGORDE AANVANG VANAF 15.00 UUR.
10 en ouder jongens
groep blauw
1
101
Ties Adriaans
102
Stijn van Kessel
103
Thijs van Moorsel
104
Luc Brugmans
105
Sem Verhoeven
2

106
107
108
109

Lars Verhoeven
Luuk van den Oever
Baily van Lee
Luuk Bergmans

Nummer 1 en 2 rechtstreeks naar de finale
1 herkansing
Nummers 1 en 2 herkansing naar de finale
6 jongens in de finale
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Beste mensen,
Net als afgelopen jaar kunnen we ook dit
jaar weer samen met de Biovariant een
leuke BBQ aktie aanbieden.
Voor VOW is dit een leuke aktie om de
clubkas te spekken en de Biovariant geeft u
de mogelijkheid om kennis te maken met
Biologisch varkensvlees. Het vlees zal dus
ook niet krimpen op de BBQ zoals iedereen
wel eens heeft meegemaakt met vlees van de supermarkt.
Dit jaar zullen we geen compleet vast pakket aanbieden
zoals afgelopen jaar, maar kan men de vleessoort en het
aantal zelf samenstellen. Ook zijn de hamburgers licht
voorgekookt waardoor ze niet zo snel uit elkaar vallen op
de BBQ. Het vlees is net als afgelopen jaar netjes vacuum
verpakt.

MIK ensembles in Kasteel Heeswijk
Het Harpensemble en MIK Recorder Players spelen in het
Kasteel Heeswijk Dinther op 2e Pinksterdag 25 mei in de

U kunt het vlees vooraf bestellen, dan zorgen wij dat het
vlees diepgevroren klaar staat in de kantine van VOW. Op
te halen op de zaterdagen 16, 23, 30 mei en 6 juni. In
overleg kunnen we ook een andere afhaaldag afspreken.
Mail je bestelling en de gewenste afhaaldatum naar: vowbbqpakket@hotmail.com
Wij nemen dan contact op met u.
Daarnaast is het mogelijk dat u naar de kantine van VOW
komt om vlees te halen, maar dan geldt de regel op = op.

Wapenzaal om 12.00 uur. Het wordt een bijzondere
uitvoering waarbij onder meer werken
Het te bestellen biologisch vlees:
Prijs per stuk:
Aantal te bestellen:
worden gespeeld van Pachelbel, Bizet,
maar ook Keltische, en Ierse muziek
Hamburgers verpakt per 4 stuks
€ 1,25
________________
met zang. De bezoeker geniet van een
BBQ worstjes verpakt per 4 stuks
€ 1,25
________________
grote verscheidenheid aan
muziekstijlen en bezettingen van
Filetlapjes verpakt per 2 stuks
€ 1,50
________________
harpen en allerlei blokfluiten,
Karbonade verpakt per 2 stuks
€ 1,50
________________
variërend van de kleinste sopranino tot
en met de 2 meter lange contrabasSatéstokjes verpakt per 4 stuks
€ 1,25
________________
blokfluiten. Zeer de moeite waard om
Speklapjes verpakt per 4 stuks
€ 1,25
________________
dat te mogen zien én horen. Entree is
volwassenen €7,50 en kinderen € 4,00
euro.
Zowel VOW als de fam. Van Moorsel rekenen op uw steun.

Bibliotheekpunt Zijtaart
Bestuur VOW
Familie Van Moorsel

Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 24 nr. 33

Lonneke van Leth Producties
brengt De Odyssee naar Veghel
Het imposante decor wordt gevuld door een
cast vol regionaal danstalent
Van 4 tot en met 14 juni 2015 speelt de dansvoorstelling
De Odyssee in de Koekbouw op de CHV Noordkade. Na
eerdere succesvolle voorstellingen in Den Haag en
Amsterdam, strijkt De Odyssee in Veghel neer. Voor de
samenstelling van de imposante cast van ruim honderd
man heeft de choreografe regionaal amateurtalent
geworven naast de professionele cast. In totaal werken
er elf professionele dansers, dertig amateurdansers,
zestien musici, twee tissuedansers en het regionale koor
Koor Karakter mee aan de voorstelling in een decor van
2000m2. Choreografe Lonneke van Leth en kunstenaar
Vincent de Kooker brengen het eeuwenoude reisverhaal
van De Odyssee tot leven, door middel van moderne
dans en muziek.
Van Leth: ‘De samenstelling van professionals en amateurs
maakt De Odyssee speciaal, omdat iedereen elkaar
voortdurend blijft inspireren.’ Van Leth heeft, naast dansers
uit de regio, Koor Karakter gevraagd mee te doen met de
voorstelling, aangevuld met leden uit andere regionale
koren. De Haagse choreografe verwezenlijkt al sinds 2002
achtereenvolgend succesvolle producties. Met haar
stichting Lonneke van Leth Producties maakt zij
choreografieën voor moderne vertalingen van onder andere
Het Zwanenmeer, Coppelia en De Vuurvogel.
De Odyssee
Het verhaal dat tijdens de voorstelling wordt verteld gaat
over de Griekse held Odysseus, bekend door zijn list met
het Paard van Troje. Na de Trojaanse oorlog was Odysseus
gedoemd tien jaar rond te zwerven. De sluwe held probeert
na de overwinning op Troje zijn weg terug te vinden naar
zijn liefde Penelope en zoon Telemachos. De Griekse
goden zijn niet blij met zijn gewiekste karakter en dagen
hem uit een reis vol lusten, ontberingen en beproevingen te
doorstaan. Hierbij komt hij meerdere malen in de
problemen, vaak door toedoen van zijn medereizigers.
Voorstelling in Veghel
Na deze voorstelling in de Fokker Terminal in Den Haag en
in de Westergasfabriek te Amsterdam te hebben gebracht,
verhuist Lonneke van Leth Producties De Odyssee nu naar
Veghel. De Koekbouw op het CHV Noordkade-terrein
heeft de perfecte rauwe uitstraling, wat precies past bij de
sfeer van de voorstelling. Het zal een groots spektakel
worden met muziek gecomponeerd door Maxim Shalygin,
uitgevoerd door een samengesteld gezelschap bestaande uit
top-musici. Het regionale koor Koor Karakter is aangevuld
met leden uit de koren Love4music, Koor Uden,
Transparant Schijndel, Sirena Eindhoven en Tourdion
Eindhoven. De voorstelling is deze zomer tien maal te
bewonderen.
Speeldata
De Odyssee is van 4 t/m 7 juni en van 11 t/m 14 juni 2015
te zien in de Koekbouw in Veghel. De reguliere kaarten
kosten €34,95. Kinderen, studenten en CJP-pashouders
kunnen de voorstelling bijwonen voor €15,-. Kaarten zijn te
koop via www.deodyssee.nu.
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Wilt u huishoudelijke hulp?
Vraag HHT aan!
Merkt u dat het huishouden steeds lastiger wordt? Vindt u
de huishoudelijke hulp via de Wmo onvoldoende? Wilt u
dat uw huis af en toe extra schoongemaakt wordt? Maak
dan gebruik van de nieuwe regeling Huishoudelijke Hulp
Toelage (HHT). Deze geldt in 2015 en 2016. Met de
toelage krijgt u hulp voor een kleine eigen bijdrage.
Voor wie is HHT?
Veel mensen kunnen gebruik maken van HHT. U hoeft
maar aan één van deze regels te voldoen:
• U bent 75 jaar of ouder
• U maakt geen gebruik van huishoudelijke hulp via de
Wmo omdat u de eigen bijdrage te hoog vindt
• U hebt een beperking en krijgt een maatwerkvoorziening
via Wmo, WLZ of ziektekostenverzekering
(verpleging en verzorging, woningaanpassing, rolstoel,
vervoer, huishoudelijke verzorging, begeleiding)
• U bent elke week actief als mantelzorger.
Wat kost HHT voor u?
Voor huishoudelijke hulp met de regeling HHT vergoedt de
gemeente € 15 per uur aan de zorgaanbieder. Het bedrag dat
u zelf betaalt, hangt af van het uurtarief van de
zorgaanbieder. Dat tarief is niet bij alle zorgaanbieders
hetzelfde. Vraag goed na bij de zorgaanbieder van uw
keuze welk uurtarief hij hanteert. Een voorbeeld: het
uurtarief van de zorgaanbieder is € 22,50. Daarvan vergoedt
de gemeente € 15. Uw eigen bijdrage is € 7,50 per uur.
Hoeveel uur HHT krijgt u?
U krijgt maximaal 150 uur HHT per jaar. Dat is 3 uur per
week. Maar u kunt ook kiezen voor minder uren.
Waar vraagt u HHT aan?
U vraagt HHT aan bij een zorgaanbieder die ook de
huishoudelijke hulp via de Wmo verzorgt. In Veghel zijn
dat:
- Actief Zorg: telefoon (088) 7508200
mail: info@actiefzorg.nl website: www.actiefzorg.nl
- BrabantZorg: telefoon (088) 9985555
mail: klantenservice@brabantzorg.eu website:
www.brabantzorg.eu
- Breederzorg: telefoon (0413) 259441
mail: info@breederzorg.nl website: www.breederzorg.nl
- Buurtdiensten, telefoon (06) 1255 1255
mail: info@buurtdiensten.nl website: www.buurtdiensten.nl
- Laverhof, telefoon (0413) 298 100
mail: Info@laverhof.nl website: www.laverhof.nl
- Interzorg: telefoon (0412 651428 )
mail: info@interzorgthuiszorg.nl website:
www.interzorgthuiszorg.nl
- TSN Thuiszorg: telefoon( 0546) 660100
mail: clientenadministratie@tsn-thuiszorg.nl website:
www.tsn-thuiszorg.nl
- TZorg: telefoon (088) 0025500
mail: informatie@tzorg.nl website: www.tzorg.nl
Hoe regelt u HHT met de zorgaanbieder?
U sluit een contract af met de zorgaanbieder van uw keuze.
Samen maakt u afspraken over de hulp die u inkoopt via
HHT. U betaalt de eigen bijdrage aan de zorgaanbieder.
Op = op
Voor de HHT heeft de gemeente budget gekregen van het
Rijk. Als dit budget op is, kunt u geen aanvraag meer
indienen.
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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.

13 mei 2015 – 20 mei 2015
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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 meegenomen. 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.

Om veel handel aan te kunnen bieden gaan we wederom
Ruimt dus nu allen uw zolders en garages op zodat we de
huis-aan-huis spullen ophalen en wel op de volgende dagen.
overtollige spullen bij u op kunnen komen halen. Wij
verzoeken u deze spullen niet aan de weg te zetten. De
Woensdag 13 Mei vanaf 18.00 uur :
leden van de carnavalsvereniging zullen huis-aan-huis
Hoolstraat, Leinserondweg, Pater Vervoortstraat, Pastoor
aanbellen.
Clercxstraat vanaf garage vd Heijden richting het kanaal,
Doornhoek, De hemel, Corsica, Hoge en Lage Biezen.
De vlooienmarkt op zondag 17 mei is nog een echte
ouderwetse vlooienmarkt. Men kan er nog snuffelen tussen
Vrijdag 15 Mei vanaf 18.00 uur :
de spullen die staan uitgestald op de kramen of die nog in
Pastoor Clercxstraat vanaf H vd Heijden richting
dozen zitten. Een bezoekje aan de Zijtaartse vlooienmarkt is
Zondveldstraat, Korenmolenweg, Zondveldstraat,
daarom supergezellig en zeker de moeite waard.
Jekschotstraat t/m Heihoef. Krijtenburg, Zijtaartseweg,
Weievenseweg, Biezendijk, Logtenburg, Laarsweg,
C.V. De Reigers.
Kempkes
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INSCHRIJFFORMULIER.
Ja, hierbij schrijven wij ons
in voor het levend Stef
stuntpiloot toernooi en/of de
barbecue op zaterdag 20
juni 2015. Het team dat
we inschrijven voldoet aan
de volgende voorwaarden:
1.
•
•
•
•
•
•
•
2.
•
•
•
•
•
•
3.
•
•

Levend Stef
Stuntpiloot toernooi:
Kosten zijn €5,- p.p.
Een team bestaat uit minimaal 4 spelers
Iedereen vanaf het voortgezet onderwijs mag
meedoen
Het toernooi start om 16:00 uur en duurt tot
18:00 uur
= 30 consumptie munten
1ste prijs
= 20 consumptie munten
2de prijs
= 10 consumptie munten
3de prijs
Eigen gemaakte barbecue wedstrijd:
Kosten zijn €10,- p.p.
Men moet voor een eigengemaakte barbecue zorgen
De organisatie zorgt voor een vleespakket en is op die dag om 17:00 uur op te halen
Het is niet toegestaan om eigen vleeswaren en drank mee te nemen
Iedereen vanaf het voortgezet onderwijs mag meedoen
30 consumptie munten voor de mooiste en origineelste barbecue
Toernooi en Barbecue:
Zie bovenstaande voorwaarden
Kosten zijn €12,50 p.p.

Zoals je ziet kan je voor 1 van de 3 categorieën inschrijven. De inschrijving sluit op zondag 14 juni. Het
inschrijfgeld moet bij opgave voldaan worden. Lever dit inschrijfformulier volledig ingevuld in bij Paul
Schepers, Pastoor Clercxstraat 103, Zijtaart of mail naar paulschepers334@hotmail.com en stort het
bedrag op rekeningnummer: 1608.90.497 t.n.v. Zeskamp + team naam.

TEAMNAAM:…………………………………………………………………………………
Neemt deel aan*: Toernooi – Barbecue – Toernooi & Barbecue
*Omcirkel wat van toepassing is.

Contactpersoon:………………………………………………………………………
Mailadres:…………………………………………………………………………………
Telefoonnr.:………………………………………………………………………………
Aantal deelnemers:……………………………………………………………………

