Het “Twee-kinderen-beeld” door diefstal gehalveerd!
Afgelopen donderdag werden we geconfronteerd met de vermissing van een van de twee
beelden op de sokkel tegenover De Munt. Waarschijnlijk ’s nachts of in de vroege ochtend
is het jongensbeeld door vandalen afgebroken en meegenomen. Na de oplettende
constatering door een dorpsgenoot hebben we allereerst aangifte gedaan van diefstal bij de
politie.
Maar we hadden ook meteen zorgen over het beeld dat er nog wel stond met de kans dat het
ook binnen enkele dagen meegenomen zou kunnen worden.
Dankzij de vlotte spontane medewerking van Carlo van Kessel en Hans van Lankvelt is de
zware sokkel met het meisjesbeeld naar een veilige plek gebracht. Het staat nu “uit beeld”
tot het moment, dat het geplaatst wordt bij het nieuwe dorpspleintje.
Ondertussen is er de afgelopen dagen veel gesproken, via social media verspreid, zelfs een
artikel in een landelijk dagblad, de reacties van Roel op zijn facebook, enz. Het was een
stevig onderwerp van gesprek in ons dorp.
Dat kwam mede door de totaal onverwachte vondst van het jongensbeeld afgelopen
vrijdagmorgen bij een ijzerhandelaar in Schijndel. Door een toevallige samenloop door
bestelde materialen op te halen en daarbij de vondst van het beeld op een palet bij die
ijzerhandel, was er meteen de geruststelling dat “Roel” weer terug is. Weliswaar
afgebroken bij zijn klompjes, maar doordat het beeld binnen anderhalve dag weer in bezit
kwam, ontstond het perspectief om het te laten repareren en t.z.t. de plek te geven waar het
is beoogd: als onderdeel van het nieuwe dorpspleintje. Hiervoor moet de Kunstcommissie
van de gemeente Veghel nog wel toestemming geven.
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KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zaterdag: 13 juni 17.00 u. Dienst Uit Dankbaarheid: 40-jarig huwelijksjubileum
van Mari en Phil van der Heijden- van Helmond. Voorganger Pastor Thomas van der Horst
m.m.v. het koor VIVACE
Zondag: 14 juni: 11.00 u. H.Vormsel Vicaris-Generaal van den Hout, met muzikale
begeleiding van mevr. Dayenne Barten
Wij gedenken: Overl.oud. van de Ven-Aarts en dochter Zus; Robert van der Pol (oom van
Anouk van der Pol); oma Bertha van Tuyl- van Driel en opa Jan van de Ven (nms. Emma
en Janne van de Ven); Voor de opa van Luuk van den Oever; Voor oma Jeanne van Oort
(nms. Yara van der Cammen)
Gedoopt: Ross: zoon van Marcel en Brenda Jager-Vissers
Eline: dochter van Harm van der Burgt en IIse Ketelaars

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
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In 1997 is dit “Twee-kinderen-beeld” ter gelegenheid van
het 90-jarig bestaan van de Rabobank geschonken aan de
Zijtaartse gemeenschap en het is voorheen bij de Rabobank
en bij de school altijd een mooi aangezicht geweest. We
beschouwen het beeld van “Roel en Marjan” daarom als
een van de mooiste elementen van het nieuwe dorpspleintje.
De diefstal was dus een zware tegenvaller!
Beide beelden zijn nu op een veilige plek, reparatie zal in
overleg met gemeente (Kunstcommissie) gaan plaatsvinden
en over een aantal maanden kan iedereen het weer
aanschouwen als een mooi gezamenlijk bezit van ons dorp:
“Roel en Marjan” weer samen op één sokkel!
Omdat er afgelopen donderdagavond snel gehandeld moest
worden om het beeld van “Marjan” naar een veilige plek te
brengen, verdienen enkele dorpsgenoten bij dit onprettig
incident in ons dorp een hartelijke dank voor hun
positieve betrokkenheid, de acute melding aan ons en het
beschikbaar stellen van een tijdelijke plek. Maar nogmaals
speciaal dank aan Carlo en Hans voor hun activiteiten met
hun sterke machines om de zware sokkel te kunnen
vervoeren.
Dorpsraad Zijtaat

BELANGETJES
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Als je enkel ligt te wachten
Alles is gezegd en gedaan
Aan het einde van je krachten
Klaar om er vandoor te gaan
Ben je dankbaar voor de dag
Dat een stem zegt: kom je mag.....

Een boom geveld.
Na een leven van hard werken, belangstelling en
betrokkenheid bij iedereen.
Is overleden

W.J.M. Schevers
ome Wim
Lid in de orde van Oranje Nassau
Onderscheiden met het erediploma van de SintGregoriusvereniging
Lid van verdienste van fanfare St. Cecilia
*Veghel 2-2-1928

†Veghel 27-5-2015

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.

Na de plechtige uitvaartmis op 2 juni in de H.
Lambertuskerk en het afscheid op de
begraafplaats heeft de crematie plaatsgevonden.

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.

Dank aan:
De medewerkers van Brabant Zorg, dr. Zwartjes,
Pastor Thomas van der Horst,
Parochieel Gemengd Koor en fanfare St. Cecilia
voor de zorg en het mooie afscheid
van “onze” ome Wim.

Lege flessenactie
leerlingenraad Bs Edith Stein
De leerlingenraad van Bs Edith Stein heeft het
initiatief genomen om een lege flessenactie op te
zetten, waarvan de opbrengst gaat naar GIRO 555, tbv
de slachtoffers aardbeving Nepal.
Het kan zijn dat er kinderen zijn die hiervoor bij u
aanbellen, met de vraag of u lege flessen beschikbaar
wilt stellen. Tot en met 12 juni loopt deze actie.
Wij hopen uiteraard een mooi bedragje op te halen
voor dit goede doel.
Dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
De leerlingen van de leerlingenraad: Luc, Sterre, Jesse,
Joost, Bram en Julia.

Namens de familie Versantvoort en Schevers
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0mleiding om N279 om zijtaart in
beweging.
Beste mensen van Zijtaart,
Hartelijk bedankt voor de vele positieve reacties naar
aanleiding van mijn artikel in Zijtaarts Belang van 26 mei
jl. Diverse mensen hebben zelfs al hun financiële
medewerking toegezegd, zonder te weten over welke
kosten we spreken. Dat aspect kwam ook in vele reacties
aan de orde: “Hoeveel gaat zo’n Maatschappelijke Kosten
Baten Analyse (MKBA) kosten?”
Dit is een zeer terechte vraag waarop ik u op dit moment
het antwoord schuldig moet blijven.
Uw reacties geven mij wel de energie om door te gaan en
de juiste mensen in de arm te nemen om de ingezette actie
tot een goed einde te brengen.
Onze eerste opdracht is uit te zoeken over hoeveel kosten
we praten. Daarna bekijken we of we een fondsverwerving
kunnen opzetten om de kosten van het onderzoek te
betalen.
We moeten ons voorbereiden op een lang en intensief
traject, maar met uw medewerking staan we SAMEN sterk.
Het gaat om de toekomst en de leefbaarheid van Zijtaart,
om de toekomst van ons en onze (klein)kinderen.
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Een 50-jarig huwelijksfeest
om nooit te vergeten.
Hartelijk dank voor de vele
felicitaties
die wij hebben mogen ontvangen.
Anny en Piet van den Hurk,
kinderen en kleinkinderen.
KBO kaarten:
Uitslagen van maandag 8 juni:
Jokeren:
1. Ciska Coppens
2. Lies v.Zutphen
Rikken:
1. Bert Vissers
2. Henk v.d.linden
Poedelprijs: Harry Rooijakkers
Loterij:
Mientje Raaijmakers

89 pnt.
79 pnt.
77 pnt.
76 pnt.
–65 pnt.

Wordt vervolgd.
Met vriendelijke groeten,
Piet van den Tillaart.
ptillaart@ziggo.nl

KBO
Bij ons kunt u terecht voor:

AGENDA
Maandag 15 juni 13.30 uur: Fietsen
Maandag 15 juni 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 16 juni 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 16 juni 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 16 juni 13.00 uur: Vrij biljarten
Donderdag 18 juni 09.00 uur: Wandelem
Donderdag 18 juni 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 18 juni 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 18 juni 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 19 juni 13.30 uur: Bridgen

Kaarten:
Uitslag van donderdag 5 juni:
Jokeren:
1. Ciska Coppens
Rikken:
1. Bert Vissers
2. Harrie v. Zutphen
Poedelprijs:
Harrie v. Asseldonk
Loterij:
Mientje Raaijmakers

144 pnt.
88 pnt.
75 pnt.
– 31 pnt.

Fietsen - Onderdelen - Reparatie
Ansichtkaarten - Postzegels
Stomen
En voor Feestartikelen
ook voor de examenfeesten

o.a. Buttons- Ballonnen e.d.
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BRIDGEN
Bridge Zijtaartse Bridge Club 2 juni 2015
Lijn A
1 Riet v. Hout & Corry Kastelijn
2 Gerard Bekkers & Riet Koevoets
3 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
4 Clasien Nolle & Trudy Smulders
5 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
(6) Ad Koevoets & Jacqueline Brus
(6) Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
8 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
9 Henk v.d. Linden & Mien Vissers
10 Jan Rijkers & Toos v. Berlo
11 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
12 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
13 Anny v.d. Hurk & Ria Swinkels
14 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
Lijn B
1 Jo v.d. Tillaart & Josien v.d. Berkmortel
2 Bert Kanters & Diny Kanters
3 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
(4) Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
(4) Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis
6 Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
7 Anneke Jans & Maria Pepers
8 Cor v.d. Berg & Cor Mollen
9 Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
10 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
11 Lilian Harbers & Rob Harbers

59,38
59,03
56,25
54,51
54,17
51,39
51,39
50,69
47,22
45,83
44,79
44,44
42,01
38,89
70,63
55,63
54,38
52,60
52,60
49,48
45,83
44,79
44,38
42,50
38,13
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12 Bert Kanters & Diny Kanters
13 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
14 Mien Verhoeven & Mien Vissers
15 Chris v. Helvoirt & Piet v Schaijk
Lijn B
1 Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
2 Jeanne Peters & Geert Putmans
3 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
4 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
5 Lenie Swinkels & Ria Swinkels
6 Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt
7 Bert v. Helvoort & Tonny Rijkers
8 Mien Vermeulen & Adriaan v.d. Tillart
9 Henk v.d. Linden & Tonn Verbruggen
10 Jo v.d. Tillaart & Fien Rooijakkers

BILJARTEN
Nederlaag toernooi Zijtaart - De Mortel
Cor v.Zutphen
66 59 - P.v.Bussel
Wim v.d.Sanden
49 56 - A Verbruggen
Frans v.Leuken
37 39 - A.Vissers
Rien v.Tiel
27 26 - K.Spaargaren
Chris v.Helvoirt
24 21 - A.de Klein
Cor Coppens
20 18 - Fr.Verhoeven
Johan v.Zutphen
18 19 - G.v.d.Burgt
Jan Rijkers
18 23 - Sj.Egelmeers
Jan Rijkers
18 14 - M.Giezen
Martien v.Zutphen 15 14 - F.v.Lijsel

45,14
44,10
39,24
35,07
71,35
64,06
51,56
50,52
50,00
47,92
45,83
44,27
38,02
36,46

86
74
25
25
19
13
13
13
15
11

77
74
17
31
16
14
11
8
27
10

Bridge KBO 6 juni 2015
Lijn A
1 Theo van Dijk & Toos van Dijk
2 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
3 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
4 Toos v. Berlo & Jan Rijkers
5 Piet Thijssens & Riek Rijkers
6 Cees v. Hout & Riet v. Hout
7 Harrie Lucius & Nelleke Stolk
(8) Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
(8) Ad Koevoets & Riet Koevoets
(10) Toon v. Creij & Wim v. Os
(10) Cor Mollen & Marietje Mollen

68,33
63,19
60,07
59,72
51,74
50,83
47,57
46,67
46,67
46,25
46,25

GESLAAGDE
VETERANENSPORTDAG
DE MORTEL
Afgelopen zondag hebben de dames en heren van de
veteranensportclub deelgenomen aan de veteranensportdag
in De Mortel. Er werd begonnen met een H. mis waarna
men in defilé naar het sportpark marcheerden. Daar begon
het jureren van de oefeningen, volksdans en piramide.
Om 13.00 uur was het openingsdefilé en officiële opening
door de burgemeester, waarna alle onderdelen nog eens aan
het publiek getoond werden.
Het was een heel mooie dag met ideale
weersomstandigheden. Ook de resultaten waren goed.
De heren waren weer op alle fronten de sterkste en de
dames haalden op alle onderdelen een tweede plaats, wat
zeker een goede prestatie is omdat daar de concurrentie
toch iets groter is.
Zelfs voor de gemengde volksdans behaalden we een mooie
6e plaats.
Er waren nog individuele prijzen voor Karel Bekkers, Bart
van Sleuwen, Pieter Schoenmakers, Rieky van de Laar en
de heren estafetteploeg.
Al met al een zeer geslaagde sportdag, die naar wij hopen
volgend jaar nog weer eens herhaald kan worden.
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Bond van alleengaande
Voor deelname aan de BBQ op 1 juli
tijdig opgeven bij Henk vd. Ven

Tijdens Zijtaart Biedt Meer
is er ook dit jaar weer een

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Heren: zondag 14 juni, Heusden Vesting, pauze in
Bokhoven, 90 km, vertrek 8.30 uur.
Dames: zondag 14 juni, Heusden Vesting, pauze in
Bokhoven, 80 km, vertrek 8.30 uur.
Senioren: woensdag 17 juni, 'Tsaren- en Keizersroute',
pauze in Hommersum, 97 km, vertrek 8.30 uur.

kindermarkt
Opgeven bij De Fietsenwinkel

tel.: 0413-35.22.03
Naam : ________________________________
Adres _________________________________

Dankjewel
Broks
Bloemen voor
al die mooie
bloemen en
planten in
onze
speeltuin!

Ballonvaart 4e trekking

lot nr.: 19186
Willen de gelukkigen contact opnemen met
De Fietsenwinkel tel.: 0413-35.22.03
Met goed weer gaat de ballon met
Vaderdag de lucht in!!

SPORTUITSLAGEN
Buurt voetbal uitslagen 29 mei 2015
Datum
uitslag uitslag penalties
Leinserondweg/ Hoolstraat
- Rond de Kerk 4-2
4-4
Rudenbroeck - Boskamp / Grootveld
3-5
3-2
Rond de Kerk - Rudenbroeck
7-3
2-3
Krijtenburg
- Leinserondweg/ Hoolstraat 4-1
4-1

Tel.:
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Best of Seven
Voor Ruud Cissen zit het toernooi van de Best op Seven er
op. Door het verlies tegen Toon Verbruggen, zit er geen
finaleplaats meer in. Aanvankelijk leek Ruud de partij
makkelijk te kunnen winnen, want bij Toon ging het ook in
deze partij niet van harte. Totdat in de 21e beurt een
carambole, die volgens Toon mis zou gaan, het toch nog
deed. Het was de kentering in de partij. Met een serie van
27 caramboles in de 24e beurt ging de overwinning
verrassend naar Toon.
Leon Cissen had het, in de partij tegen Hans v Erp alleen in
het begin wat moeilijk, maar met een serie van 17
caramboles in de 12e beurt kwam Leon lekker in zijn spel.
Met 11 poedels in 30 beurten, was duidelijk te zien dat het
bij Hans niet echt wilde. De overwinning voor Leon kwam
dan ook niet als een verrassing. Hans zal de laatste partij
moeten winnen om nog in de finale te komen, want ook
Martien Verbruggen maakt door het verlies van Hans nog
kans om finalist te worden.
De laatste partij van de avond was een ontmoeting tussen 2
Zwijntjes. Beide begonnen sterk aan de partij, waarbij Mark
toch wist uit te lopen. Helaas verzwakte de concentratie van
Mark iets in de 2e helft van de partij en Cor wist met series
van 16 en 22 caramboles hiervan te profiteren. In 21
beurten besliste Cor met 90-90 de partij in zijn voordeel.
Donderdag 11 juni a.s. staat in ’t Dorpskaffee de zevende
ronde op het programma in de biljartstrijd om de Best of
Seven. Vanaf 20.00 uur worden de volgende wedstrijden
gespeeld:
Mark Verbruggen (110 car) – Toon Verbruggen (120 car)
Leon Cissen (90 car) – Martien Verbruggen (100 car)
Cor vd Hurk (90 car) – Hans v Erp (100 car)
Vrij: Ruud Cissen.
Stand na 6 avonden:
1 Leon Cissen
2 Hans v Erp
3 Ruud Cissen

10 pnt
7 pnt
6 pnt
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4 Martien Verbruggen
5 Toon Verbruggen
6 Cor vd Hurk
7 Mark Verbruggen
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5 pnt
4 pnt
2 pnt
2 pnt

Wilt u de spelers aanmoedigen? U bent van harte welkom
in ’t Dorpskaffee.

Ruitersport Zijtaart - Dakartruck
Hans Bekx op Zijtaart Biedt meer!
Dat voertuigen van Dakar voor extra paardenkrachten
zorgen tijdens de Brabantse Kampioenschappen te Zijtaart
was al een feit. Het thema van de netwerkavond voor
sponsoren op vrijdagavond 14 augustus is namelijk Dakar.
Op deze avond zullen Dakartrucks aanwezig zijn, net als
tijdens de kampioenschappen in het weekend van 15 en 16
augustus.
Ruitersport Zijtaart levert een bijdrage aan 'Zijtaart Biedt
Meer' dat plaatsvindt op Vaderdag, zondag 21 juni. Doel is
promotie van de Brabantse Kampioenschappen en het
werven van vrijwilligers. Maar het belangrijkste is
natuurlijk het entertainen van publiek. Hans Bekx helpt ons
hierbij door zijn Dakartruck beschikbaar te stellen voor
Zijtaart Biedt Meer. Kom deze imposante truck bekijken!
Behalve het bekijken van de truck van, is er een pony
aanwezig. Daarnaast is er gelegenheid tot het doen van
spellen in het thema van paardensport, zoals hoefijzer
gooien en het afleggen van een springparcours. Bovendien
kan meegedaan worden aan een prijsvraag waarbij VIP
kaarten voor de Brabantse Kampioenschappen te winnen
zijn. Graag tot ziens op 21 juni!

Ruitersport Zijtaart - goed verlopen selectie
voor Renee Buser en Dirkje Aarts
De ruiters te paard waren afgelopen weekend aan de beurt
om een selectiewedstrijd te rijden voor de Brabantse
Kampioenschappen. Renee Buser en Dirkje Aarts deden dit
met succes. Zij vielen beiden in de prijzen. Hiermee
vergroten zij hun kansen om zich te selecteren voor de
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Kampioenschappen.
Sharen van Malsen reed ook in de prijzen met haar
veelzijdige paard Empire. Hieruit blijkt dat dit paard niet
alleen kan springen maar ook dressuren!

Schaijk – dressuur paarden
Klasse B
Pl.
Renee Buser Si Sento
5de
Sharen van Malsen Empire 4de
Klasse M1
Dirkje Aarts Champ de Luxe 3de

Pnt.
205 (1ste proef)
204 (2de proef)
184 & 207

Moeilijke scheidingen…… gemakkelijk praten
Ik lees het regelmatig op facebook en natuurlijk in kranten en op
TV is er ook veel over te doen. Over vechtscheidingen, over PAS
(ouderverstoting), waarbij kinderen zodanig gemanipuleerd
worden dat ze de andere ouder niet meer willen zien.
Vaak wordt er in allerlei media gescholden op de ex-partners, die
hun kinderen weghouden, en begrijpelijk is die woede zeker. Je
zal maar een goede ouder zijn (of een redelijke ouder, je hoeft
geen perfecte ouder te zijn) en je kinderen niet meer mogen zien.
Omdat je ex allerlei verhalen over je rondstrooit, omdat je ex
brieven en kaarten achterhoudt en tegen de kinderen zegt dat jij
toch nooit aan ze denkt, dat het jou niet kan schelen…. Heel
begrijpelijk dat je boos wordt.
Heel af en toe reageer ik ook op facebook, meestal niet, want dan
heb je nooit meer rust. Ik heb een diep medelijden/mededogen
met ouders die hun kinderen niet meer zien. Het is
verschrikkelijk, zelfs als ze niet de beste ouders waren voorheen.
Wie is er perfect?
De scheldpartijen zijn echter niet van de lucht, de boosheid is
enorm. Nogmaals begrijpelijk. Ik begrijp ook wel dat ze hun exen
niet vergeven, het is ook onvergeeflijk. Alleen moedig ik ze vaak
aan om los te laten. Niet om hun kinderen los te laten, maar de
strijd met de ex. Sommigen zeggen te vechten tot ze er dood bij
neervallen…. Dat voorspelt een rotleven en hebben de kinderen
daar wat aan? Misschien speelt men de ex daarmee juist in de
kaart!
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Ik help mensen hun eigen leven zoveel mogelijk weer op te
pakken, plezierige dingen te doen, hun leven zo positief mogelijk
vorm te geven.
Natuurlijk kunnen er soms nog stappen worden gezet (zoals bv.
kaartjes sturen of SMS-en met de kinderen). Daar denk ik graag
in mee. Soms kan men echter niets doen, alleen afwachten. Maar
je hebt meer aan je leven door plezier te hebben, dan door jezelf
te vergiftigen met al die woede. Ik snap het, het is gemakkelijk
praten….
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

KLIK weet bezoekers te boeien met
prachtige voorstelling en humor!
Veel lovende reacties na afloop van het muzikale
spektakel Ontspoord. In Het Klooster wisten de zangers
en zangeressen van KLIK met hun jubileumshow het
publiek te boeien van de eerste tot de laatste minuut.
In Ontspoord wordt de bezoeker meegenomen naar een
curieus station, ergens in Holland op een onbekende datum,
waar een bont gezelschap van reizigers is aanbeland. Met
mooie ontroerende en swingende muziek, goede zang en
spel werd het publiek geboeid. Door de nodige humor die in
het verhaal verweven is, was er sprake van een heerlijk
avondje uit. Na afloop een staande ovatie en lovende
reacties.
Deze muzikale theatervoorstelling wordt deze maand ook
in Oss en Best opgevoerd door zang- en theatergroep
KLIK, te weten op 12, 13, 19 en 20 juni. De twee
voorstellingen in Het Klooster in Zijtaart waren de eerste
twee voorstellingen van Ontspoord in een reeks van zes.
Zang- en theatergroep KLIK met deelnemers uit Zijtaart en
omgeving, heeft zich wederom op de kaart gezet met deze
eigen productie.
Kaarten
Wilt u deze voorstelling niet missen, reserveer dan kaarten
voor Ontspoord in Oss
en/of Best. Deze kosten
€ 15,- per stuk via
www.vocalklik.nl of
via telefoonnr. (06) 508
508 47 (Stijntje).
De muzikale
voorstelling wordt
uitgevoerd door zangen theatergroep KLIK,
die in 2014 op de
planken stond met het
schitterende
theaterproject Chateau
Migraine. De regie van
de nieuwe muzikale
theatershow Ontspoord
is in handen van
Martine Grünwald en
de muzikale leiding ligt
bij Loek van Vugt.
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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. Levend Stef Stuntpiloot toernooi:
x Kosten zijn €5,- p.p.
x Een team bestaat uit minimaal 4 spelers
x Iedereen vanaf het voortgezet onderwijs mag meedoen
x Het toernooi start om 16:00 uur en duurt tot 18:00 uur
x 1ste prijs = 30 consumptie munten
x 2de prijs = 20 consumptie munten
x 3de prijs = 10 consumptie munten
2. Eigen gemaakte barbecue wedstrijd:
x Kosten zijn €10,- p.p.
x Men moet voor een eigengemaakte barbecue zorgen
x De organisatie zorgt voor een vleespakket en is op die dag om 17:00 uur op te halen
x Het is niet toegestaan om eigen vleeswaren en drank mee te nemen
x Iedereen vanaf het voortgezet onderwijs mag meedoen
x 30 consumptie munten voor de mooiste en origineelste barbecue
3. Toernooi en Barbecue:
x Zie bovenstaande voorwaarden
x 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:……………………………………………………………………

