DRIEBANDENTOERNOOI POEDELPRET ZIJTAART
Vanaf dinsdag 23 februari t/m woensdag 2 maart a.s. organiseert biljartvereniging
Poedelpret haar jaarlijkse driebandentoernooi. Deelname aan dit toernooi is voor alle
inwoners vanaf 16 jaar uit de gemeente Veghel. De partijen beginnen dagelijks om 18.45
uur. In het weekend kunnen de partijen, afhankelijk van de deelname, al eerder beginnen.
Niet alleen voor de hogere speler is dit driebandentoernooi, maar ook voor de minder
geoefende speler. Er wordt gespeeld in sets en per set moet men tussen de 5 en 18
caramboles maken. De partijen gaan over 2 gewonnen sets. Verder wordt er gespeeld
volgens het knock-out systeem en na de eerste ronde is er een verliezersronde. Men mag
dus minimaal 2 keer spelen.
Het driebandentoernooi wordt in een kort tijdsbestek afgewerkt. De spelers die meedoen
moeten er daarom rekening dat het moeilijk is om wedstrijden te verplaatsen. Het
inschrijfgeld bedraagt € 7,00 en moet bij inschrijving worden voldaan.
Wie mee wil doen kan zich t/m zondag 31 januari a.s. opgeven bij Café-Zaal Kleijngeld,
Past. Clercxstraat 55 in Zijtaart, bij Gerard Oppers, Past. Clercxstraat 79 in Zijtaart of via
de mail: m.verbruggenzijtaart&ziggo.nl. Ook voor nadere inlichtingen kan men op dit
mailadres terecht of bij Martien Verbruggen, tel. (06) 543 788 32.
B.V. Poedelpret

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 17 januari 9.30 u. Pater van Delden (GemKoor)
Wij gedenken: Jaargetijde Riek van Zutphen-Daniëls en overl.familie; Leo van den
Crommenacker (nms.Kath.Bond van Ouderen); Antoon en Nolda Pepers-van den Tillaart;
Theo en Tineke van Zutphen-Pepers, zoon Rob, dochter Ellie en schoondochter Hannie;
Overl.ouders van Zutphen-van Asseldonk en overl.familieleden; Hans van Zoggel
(vanwege trouwdag); Marion Jonkers- van Zoggel; Mies en Anneke van Zoggel-van der
Linden; Marietje van der Linden-van Schaijk; Martien van Zutphen; Jaargetijde Martien
van den Braak;.
Mededeling: De werkgroep Vorming en Toerusting vertoont op maandagavond 18
januari de film “SOLAS” (“Alleen”) in de H.Hartkerk te Veghel.
De film begint om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis
Deze Spaanse film behoort tot het sociaal-realistische genre. De levens van moeder,
wonend op het Spaanse platteland, en de dochter Maria,wonend in de stad in Zuid Spanje,
worden nauwgezet gevolgd.De film vertelt het verhaal van hun strijd
in het bestaan en wat aandachtige liefdevoor het kleine betekent
in het leven van een mens.
Van harte welkom!!!!!!
De werkgroep Vorming en Toerusting,
Jan Rietbergen

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance 1 1 2
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
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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: 06-22 49 67 98.
Gevonden:
Wit/grijze plaid deken op het fietspad bij Broks
Bloemen. Terug te halen bij Raaijmakers Drukwerk

Zijtaartse Toneelvereniging speelt:
'Welkom terug, tante!'
12 en 13 Maart 2016 zullen de
spelers van de Zijtaartse
Toneelvereniging weer op het
toneel staan in MFA Het
Klooster te Zijtaart. Dit jaar
brengen zij 'Welkom terug, tante'
voor u ten tonele; een moderne klucht, geschreven door
Edwin Moons en geregisseerd door Daniel Kiggen.
Freule Lydia, die samen met haar dochter op een prachtig
landgoed woont, maakt zich op voor de komst van haar
tante uit Nieuw-Zeeland. Zij heeft haar namelijk jarenlang
voorgelogen en dus moet er een hoop geregeld worden. Als
de wiederweerga moet ze een compleet gezin bij elkaar
scharrelen: een man, een zoon en ook nog eens een butler
die haar verzonnen verhaal staande moeten houden. Als zij
niet meewerken aan haar complot dan staat hen iets heel
vervelends te wachten... De spelers belanden van de ene in
de andere benarde situatie en net als het allemaal niet
ingewikkelder lijkt te kunnen worden, wordt er nog een
schepje boven op gedaan. Dit leidt tot hilarische
ontwikkelingen. Waarom de freule een web van leugens om
zich heen creëert, blijft tot op eind een raadsel.
Noteer deze data in uw agenda! Wij zien u graag als ons
publiek.
De Zijtaartse Toneelvereniging
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Beste Junioren en Senioren,
Vrijdag 22 januari is het zo ver:
het beruchte dorpsspel van Jong
Nederland gaat weer van start!
Dit jaar gaat er gespeeld worden
om niets minder dan Zijtaart zelf,
dus zorg ervoor dat je vrienden
en vriendinnen meeneemt om
het dorp in handen te krijgen!
Om 18.30 uur verzamelen we
bij Jong Nederland. We
eindigen rond 21.00 uur.
Groeten en tot dan,
Jong Nederland Zijtaart

Ruitersport Zijtaart - Loes van Asseldonk
afgevaardigd naar de Brabantse
Kampioenschappen
De laatste selectiewedstrijd dressuur paarden heeft
plaatsgevonden. In Overasselt behaalde Loes met Fitzroy
een 7de prijs met 196 punten in de klasse L2. Goed voor
twee winstpunten en een ticket voor de Brabantse
Kampioenschappen in Schijndel. In het laatste weekend
van januari zal het evenement plaatsvinden.
Dirkje Aarts reed in Overasselt een keurige 4de prijs met
haar paard Champ de Luxe in de klasse M2.
Volgend weekend mogen de ponyruiters de laatste
selectiewedstrijd rijden. Dan wordt er bekend welke dames
mogen starten op de Brabantse Kampioenschappen.

Aanbiedingen voor
Vrijdag 15 en zaterdag 16 januari:
Ardenner boterhamworst 100 gram voor 0,99
Balkenbrei 500 gram voor 2,95
Schnitzels 4 voor 6,95
Speklappen/ vers mager spek 500 gram voor 2,95
Afbak pistolet 6 halen => 5 betalen
Deze week weer krijg ik weer de lekkeren kazen
binnen
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GAAT ZIJTAART GEZAMENLIJK AAN TAFEL ?
In het kader van “Zorg om ons dorp” zal de eerste activiteit in 2016 bestaan uit een gezamenlijk feestelijk
eetmoment in “De huiskamer van Zijtaart”, de ontmoetingszaal van ons dorpshuis.
Deze activiteit zal plaatsvinden op woensdag 20 januari a.s. om 17:30 uur; inloop vanaf 17:00 uur
met het aanbieden van een welkomstdrankje.
De organisatie (bestuur Dorpshuis, bestuur KBO, Dorpsraad) wil in samenwerking met “ONS Welzijn” door
deze gelegenheid de ervaring opdoen van en de belangstelling polsen voor een toekomstig gezamenlijk nuttigen
van een maaltijd. Tevens willen we hiermee ook de aandacht vestigen op het reguliere eetpunt, dat reeds jaren
elke week op dinsdagmiddag en donderdagmiddag wordt aangeboden in het dorpshuis.
Bij een positieve ervaring willen we deze activiteit meerdere keren in het jaar
organiseren (bij voldoende belangstelling mogelijk zelfs één keer per maand). Om de
eerste reacties te kunnen vernemen, vragen wij u aan het einde van de bijeenkomst
enkele vragen te beantwoorden.
De deelnamekosten aan dit 3-gangen-menu bedraagt € 8,50 per persoon.
Voor deelname aan het gezamenlijk eetmoment is aanmelden van belang. Hiervoor kunt
u op donderdag 14 januari a.s. van 10:30 tot 11:30 uur terecht in het dorpshuis,
waarbij u een aanmeldingsstrookje invult en het bedrag contact overdraagt. De andere
mogelijkheid is (ook graag op donderdag) telefonisch aanmelden bij Cor van der Aa,
tel.nr.: 0413 - 36 68 58 of per mail naar avannunen@home.nl, maar wel uiterlijk vrijdag 15 januari voor
12:00 uur ivm bestellingen.
Dit is tevens een mooie kans om buurtgenoten of kennissen, die zelf niet meer zo mobiel zijn of niet graag
alleen gaan, te vragen met u mee te komen naar het gezamenlijk eten op 20 januari. Het kan voor zulke mensen
een mooi opstapje zijn om vaker aan activiteiten deel te gaan nemen en op die wijze elkaar te ontmoeten. Hebt
u geen vervoer om zelfstandig te komen meld het ons en wij regelen het.
De organisatie hoopt op een enthousiaste deelname. U komt toch zeker ook?
Bestuur Dorpshuis, bestuur Katholieke Bond van Ouderen Zijtaart, Dorpsraad Zijtaart.

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 25 nr. 16

pagina 4

Biljarten KBO Onderling 7 jan 2016

KBO
AGENDA
Maandag 18 januari 13.00 uur: Regio biljarten
Maandag 18 januari 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 19 januari 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 19 januari 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 19 januari 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 19 januari 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 20 januari 13.30 uur: Kienen
Donderdag 21 januari 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 21 januari 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 21 januari 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 21 januari 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 22 januari 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van 7 januari:
Jokeren:
1. Riek v.Sleuwen
Rikken:
1. Harrie v.zutphen
2. Jan v.Zutphen
3. Tiny v.Kasteren
Poedelprijs
Henk v.d.Ven
Loterij
Marjo Vissers

13 jan. 2016 – 20 jan. 2016

92 pnt.
97 pnt.
71 pnt.
68 pnt.
-31 pnt.

Tonn Verbruggen
Wim v.d.Sanden
Toon Cissen
Toon Opsteen
Jan de wit
Rien Kemps
Mies Gibbels
Piet v.d.Hurk
Willy v.d.Berkmortel
Jan de wit

23 31
45 56
70 78
34 38
28 30
33 36
39 38
38 35
25 21
28 23

- Wim v.d.Sanden
- Frans v.d.Broek
- Cor v.Zutphen
- Jan v.d.Oever
- Tonnie v.Uden
- Rien v.Tiel
- Cor Coppens
- Wim Kremers
- Frans v.Leuken
- Jan Rijkers

45 32
21 11
61 49
17 9
31 25
29 24
22 19
25 19
42 31
16 7

Bridge ZBC 5 jan 2016
Lijn A
1 Cor v.d. Berg & Gerard Bekkers
64,17
2 Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
60,83
3 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
57,92
4 Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
53,75
5 Bert Kanters & Diny Kanters
52,50
6 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 49,58
7 Ad Koevoets & Jo van de Tillaart
49,17
(8) Riet v. Hout & Corry Kastelijn
48,75
(8) Mien v. Berkel & Mien Vermeulen
48,75
10 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
47,92
11 Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
43,75
12 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
41,25
13 Jan Rijkers & Toos v. Berlo
31,67
Lijn B
1 Anneke Jans & Maria Pepers
64,17
2 Clasien Nolle & Trudy Smulders
58,33
3 Ria Veldhuis & Mien Vissers
56,67
4 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
53,33
5 Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel 51,25
6 Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
49,17
(7) Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
47,08
(7) Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
47,08
(7) Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
47,08
10 Joke Petit & Maria Rijken
46,67
11 Lilian Harbers & Rob Harbers
45,42
12 Hein de Wit & Jo de Wit
43,75
13 Jacqueline Brus & Riet Koevoets
40,00
Bridge KBO 8 jan 2016
Lijn A
1 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
2 Mien Verhoeven & Mien Vissers
3 Cees v. Hout & Riet v. Hout
4 Jo v.d. Tillaart & Jo Verhoeven
5 Piet Thijssens & Riek Rijkers
6 Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
7 Bert Kanters & Diny Kanters
8 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
9 Toon v. Creij & Wim v. Os
10 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
11 Ad Koevoets & Riet Koevoets
12 Chris v. Helvoirt & Mari v.d. Vleuten
13 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
14 Jan Rijkers & Anny v.d. Hurk
15 Harrie Lucius & Nelleke Stolk

60,07
59,72
58,68
56,94
53,13
50,69
50,21
48,61
48,26
47,22
45,07
43,96
43,54
43,40
40,49
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Lijn B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
Toon Gevers & Huub v.d. Heuvel
Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
Lenie Swinkels & Ria Swinkels
Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
Henk v.d. Linden & Tonn Verbruggen
Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt

60,94
56,56
55,73
55,52
50,73
49,48
48,96
46,77
45,31
40,42
39,58
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SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 9 jan 2016
Oss’20 C4
VOW C1
Heeswijk F3 VOW F2

5- 1
5-2

Gezellige nieuwjaarsbijeenkomst
VOW

SPORTAGENDA
VOW Jeugd 16 jan 2016
VOW A1
Uit
WEC A1
VOW B1
Uit
ASV ‘33 B2
VOW C1
Thuis
winteractiviteit
VOW C2
Uit
Mulo C5
VOW D1
Thuis
winteractiviteit
VOW E1
Thuis
winteractiviteit
VOW E2
Thuis
winteractiviteit
VOW F1
Thuis
winteractiviteit
VOW F2
Thuis
winteractiviteit
VOW MA1 Thuis
Sparta ‘18 MA1
VOW MB1 Thuis
Sparta ‘18 MB1
VOW MC1 Thuis
winteractiviteit
VOW MD1 Thuis
winteractiviteit
MVC ME1 Thuis
winteractiviteit
VOW MF1 Thuis
winteractiviteit
VOW Senioren 16 jan 2016
VOW Veteranen
MierloHout
15.00u
VOW Senioren 17 jan 2016
VOW H1
V.V. Excellent 1
11:30u
VOW H2
V.V. Excellent 2
11:30u
VOW VR1
Keldonk 1
11:00u
VOW Senioren 19 jan 2016
1Ollandia 1
VOW H1
???? u

13 jan. 2016 – 20 jan. 2016

14:30u
14:30u
14:00u
10:45u
14:00u
10:00u
10:00u
10:00u
10:00u
14:30u
14:00u
14:00u
14:00u
10:00u
10:00u

Traditiegetrouw wordt het nieuwe jaar bij VOW
ingeluid met een brunch met aansluitend receptie voor
al haar leden en vrijwilligers. Ook dit jaar werd deze
weer goed bezocht en onder het genot van een hapje en
drankje werden de wensen voor het nieuwe jaar
uitgewisseld. Voorzitter Toine Adriaans hield hierbij
ook zijn nieuwjaarstoespraak met daarin een terugblik
op het jaar 2015 en de verwachtingen en hoop voor het
nieuwe jaar.
Tijdens deze bijeenkomst aan het begin van het jaar is het
een goede gewoonte van de club om iemand in het zonnetje
te zetten. Voor de wedstrijd ‘De Leukste Amateurclub’ van
een poosje geleden is er een filmpje gemaakt om een ode te
brengen aan de clubheld: Toine Adriaans. Het bestuur wilde
nogmaals benoemen dat hij niet alleen voor het spelletje
deze naam had gekregen, maar dat we zijn diensten en
inspanningen voor de club toch zeker serieus waarderen.
Hem en zijn gezin werd dan ook een waardebon
overhandigd om eens een weekend buiten de poorten van
de club door te brengen. Onder luid applaus van de
aanwezigen werd deze bon door het gezin in ontvangst
genomen.
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Betrokkenen bij dementie
krijgen een stem
In het Alzheimercafé op dinsdag 19
januari komen medewerkers van
Alzheimer Nederland “verhalen ophalen”.
In de Blauwe Kei in Veghel opent het café
zijn deuren om 19.00 uur. Vanaf 19.30
uur is er gelegenheid voor mensen om te
vertellen wat hun ervaringen zijn met de
veranderingen in de zorg. En dan met
name in de zorgverlening aan mensen met
dementie. Wat gaat goed en wat gaat niet
goed? Hebben mensen iets gemerkt van
de veranderingen? De medewerkers van
Alzheimer Nederland tekenen de
ervaringen op om die mee te nemen in
gesprekken met beleidsmakers, o.a. bij de
overheid. Het Alzheimercafé is gratis
toegankelijk voor iedereen die betrokken is bij dementie of
daarin geïnteresseerd is. Alzheimer Nederland is heel
benieuwd naar de ervaringen van die mensen. Uit
belangenorganisaties, media en onderzoeken komen veel
verhalen en cijfers, maar de medewerkers van Alzheimer
Nederland komen deze avond rechtstreeks bij de
betrokkenen “verhaal halen”. Het Alzheimercafé is een
goede gelegenheid om in een vertrouwde omgeving de gal
te spuien of de loftrompet te steken. Niet alleen voor
mensen met dementie en hun mantelzorgers, maar ook voor
mensen uit de zorg en voor vrijwilligers is het belangrijk
om hun stem te laten horen. Hun ervaringen zullen
doorklinken in de contacten die Alzheimer Nederland heeft
met overheden en andere organisaties over de zorg voor
mensen met dementie.

Het thema van deze avond is ‘Water is bron van alle leven’
De Vastentijd is een tijd van bezinning en daadkracht. Op
de presentatie-avond zal aandacht besteed worden aan de
oproep van Paus Franciscus om van onze kostbare aarde
een huis voor iedereen te maken. Hij roept de christenen in
zijn encycliek Laudate Si op om het voortouw te nemen
m.b.t. ecologisch handelen in het dagelijks bestaan. ‘Het
zijn juist de armen, die het meeste lijden onder de huidige
klimaatcrisis ‘. De Franciscaner minderbroeder dr. Henrik
Roelvink ofm uit Nijmegen, die vele publicaties op zijn
naam heeft staan, zal deze pauselijke oproep komen
toelichten.
De avond wordt muzikaal opgeluisterd door het koor
Terpsichore uit Erp. Fairtrade Schijndel verzorgt een
informatiestand over de brede fairtrade beweging in onze
fusiepartner gemeente. Ook de wereldwinkel Veghel zal
aanwezig zijn.
8 maart zal er in de Stapperij ( locatie van Prins Ties d’n
Presentatie Vastenactie 2016
Twidde) een solidariteitsmaaltijd georganiseerd worden om
Franciscusparochie in Johanneskerk geld in te zamelen voor het project. Verder kan men
doneren via de bekende vastenzakjes en het landelijke
Woensdagavond 20 januari om 19.30 uur presenteert de rekeningnummer van Vastenactie. ( www.vastenactie.nl)
MOV groep van de Franciscusparochie de Vastenactie Iedereen, die zich wil laten inspireren is vanaf 19.00 uur
2016 in de Johanneskerk in Veghel-Zuid. De werkgroep van harte welkom. De koffie staat klaar.
Missie Ontwikkeling en Vrede heeft dit jaar opnieuw
MOV groep Franciscusparochie
toestemming gekregen van de landelijke Vastenactieorganisatie om voor een eigen lokaal project gelden
te mogen inzamelen. Het betreft het project
‘Kinderen van Viljoenskroon’ in Zuid Afrika van
Veghelaar Willy Rovers , waarvoor hij zich al enkele
jaren met zijn stichting inzet. Het gaat hierbij om de
opvang en ondersteuning van kinderen , waarvan de
ouders als gevolg van aids zijn overleden. De
inzameling voor dit project wordt ondersteund door
alle geloofsgemeenschappen in de
Franciscusparochie.
Het is in Veghel traditie, dat het Prinselijk trio en het
Boerenbruidspaar steun geven aan het lokale
vastenactieproject middels een postercampagne.
Naast het lokale project zal ook het landelijke
vastenactieproject in beeld worden gebracht.
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Optocht Reigerland
De kerstdagen en de
jaarwisseling zijn
voorbij, dus wordt het de
hoogste tijd (voor zover
men nog niet bezig is)
om aan carnaval te gaan
denken. Dit jaar is de
optocht op zaterdag 6
februari a.s. en die datum
nadert heel snel. Op
vrijdag 22 januari is de
inschrijfavond, maar
daar krijg je volgende week meer van te
horen.
Gelukkig horen we dat er links en rechts
weer flink wordt gebouwd en dit geeft
vertrouwen dat we ook dit jaar een mooie
optocht kunnen verwachten. Zijtaart heeft
een goede naam wat dat betreft.
Het reglement voor de Zijtaartse optocht is
voor het grootste deel hetzelfde gebleven.
Op twee plaatsen zijn kleine aanpassing
aangebracht. De meeste deelnemers hielden
zich al aan deze regels, maar voor de
optochtcommissie zijn ze belangrijk om de
optocht nog beter te laten verlopen.

De aangepaste regels zijn:
- Op de wagen mogen alleen personen
die functioneel aanwezig moeten
zijn. Wagens die mee willen doen en
waarbij deelnemers zich kunnen
“inkopen”, worden uit de optocht
geweerd.
- Eventuele muziek wordt in de
jurering meegenomen. Men neemt
deel aan een carnavalsoptocht, geen
danceparade.
- De act is een belangrijk onderdeel
voor de jury. De act mag de optocht
echter niet teveel ophouden, anders
kan dit puntenaftrek opleveren.
Grote carnavalswagens zijn belangrijk voor
een optocht. Voor vele groepjes is dit
moeilijk omdat men daarvoor geen
bouwplaats kan vinden. Een kleinere
wagen met daarbij een loopgroep die een
act opvoert is zeker zo belangrijk. Zij
vermaken het publiek en dat geeft een grote
voldoening en waardering.
Het kan zijn dat je nog vragen hebt over de
optocht. Laat ze ons dan weten. Mail ze
door naar: optocht@cvdereigers.nl. Veel
plezier en succes met de voorbereidingen.
De optochtcommissie
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Hellings
Metaal- en Lastechniek B.V.

Om ons team te versterken en om verder door te
groeien zijn we op zoek naar:

Ervaren TIG LASSER roestvaststaal
-

Afgeronde MBO opleiding constructiebankwerker/lasser
(niveau 2/3)
Minimaal 2 jaar recente werkervaring als lasser (RVS)
Aanvullende lasdiploma’s zijn een pre
produceren van enkel stuks, dus zeer afwisselend en
zelfstandig werk
hoofdzakelijk kleine constructies

Magazijnmedewerker productie / montage
-

Afgeronde technische opleiding, bij voorkeur in de metaal
Ervaring in een metaal gerelateerde productie omgeving is
een pre, alsmede ervaring in een fijnmechanische omgeving
Ontvangst en controle van inkomende goederen,
handelswaar en draai- en freeswerk
Verpakken van machines (hout bewerking)
Zagen/boren/tappen (productie voorbereiding)

Hellings is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het
produceren en assembleren van speciaalmachines en interne
transport-, handlings- en verpakkingssystemen voor de
voedingsmiddelen industrie. We beschikken over een ruime
productie ruimte (1000 M2) en een ruime assemblage ruimte (2000
M2) waar alle projecten volledig opgebouwd en afgetest worden.
Tevens zijn we bezig met verdere groeiplannen.

Wij hebben te bieden:
-

een zeer afwisselende fulltime baan met veel vrijheid en
toekomst perspectief
een goed salaris en uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden
goede werksfeer in een klein en jong team

Uw sollicitatie kunt u richten aan:
marco.vandebraak@hellingsmetaalenlastechniek.nl
Adres: Gildenstraat 8 – 5492 NN – Nijnsel
Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen.
Tel.: 0413-787481
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Pronkzittingen bijna uitverkocht.
Op zaterdag 2 januari hadden zich
rond 8.00 uur al 50 mensen
verzameld om kaarten te kopen voor
onze pronkzittingen van vrijdag 15
en zaterdag 16 januari a.s. Gelukkig
hebben we niemand teleurgesteld
naar huis laten gaan. Afgelopen
week zijn de laatste kaarten voor
zaterdag verkocht. Op vrijdag zijn
nog enkele plaatsen beschikbaar.
Kaarten zijn te koop bij
Autocentrum Van der Heijden.

Solliciteren naar een beter salaris
We hebben een slechte tijd gehad als het gaat om werk.
Degenen die een vaste baan hadden, begonnen te twijfelen
aan deze zekerheid en inderdaad, er verandert veel. Kijk
naar allerlei winkels die failliet gaan of in elk geval in
moeilijkheden verkeren……
Er is een tijd geweest dat je kon solliciteren totdat je een
ons woog, het haalde allemaal niet uit. Gelukkig is het weer
wat beter met de economie en komen mensen toch weer
wat gemakkelijker aan het werk, hoewel er ook nog velen
aan de kant staan.
Maar er zijn nog steeds ook mensen die nog volop
vooruitzichten hebben. Mensen die misschien vinden dat ze
meer kunnen (en ook meer willen) dan ze nu doen. Er is
weer perspectief en solliciteren kan ook weer. Tenslotte
betekent jouw sollicitatie ook weer een openvallende ruimte
waar misschien iemand anders weer helemaal op zijn plek
terecht komt.
Maar hoe doe je dat nu, die onderhandelingen? Vooral als

je vindt dat je meer salaris wil hebben. Want onderhandelen
over je salaris geeft spanning. Ergens in je achterhoofd zit
ook de twijfel: ben ik het wel waard? Kan ik het wel? Als ik
niet krijg wat ik vraag….ga ik dan af?
Daarom is het belangrijkste: doe voorwerk! Ga bekijken
wat mensen in soortgelijke functies betaald krijgen. Wat
ontvangt de werknemer bij de concurrent? En bij een heel
andere functie die toch gelijkwaardig is t.a.v.
opleidingsniveau, verantwoordelijkheden, etc. Misschien
kun je ook achterhalen wat je toekomstige collega’s betaald
krijgen. Het praat gemakkelijker als
je weet wat een “normaal” salaris is
in de ogen van de toekomstige
personeelschef.
Een goede voorbereiding is het halve
werk…. Dat geldt ook bij solliciteren.
Denk daarom niet dat je je niet kunt
voorbereiden omdat je niet weet wat
ze gaan vragen. Zorg zelf ook voor
enkele goede vragen, dat komt
geïnteresseerd over. Je laat zien dat je
nagedacht hebt.
Mw. N. Timmermansvan de Kamp (
Interpunctie, Smientdonk
2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35.
www.interpunctie.nl
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KIENEN V.O.W.
WOENSDAG
20 januari 2016
KANTINE SPORTPARK
DE VONDERS ZIJTAART

HOOFDPRIJS € 250,00
en diverse andere leuke
(geld)prijzen

AANVANG 20.00 UUR
kantine open om 19.00 uur

W V Score
11 2 22
10 3 20
9 4 18
9 4 18
8 5 16
8 5 16
8 5 16
7 3 14
7 6 14
6 7 12
6 7 12
6 7 12
6 7 12
6 7 12
6 7 12
5 8 10
5 8 10
5 8 10
5 8 10
4 9 8
3 4 6
3 7 6
2 8 4
1 6 2

Ton Rietbergen, Gabriël van
Asseldonk
Veghel – Sint Oedenrode – Uden
Info: ton.rietbergen@hotmail.com / tel: 0413-367627

Aankondiging van de 6-delige cursus
kunsthistorie: Natuur en landschap

Competitie Buurtkeezen
Bij deze ronde is het geluk duidelijk
niet geheel aan de kant van de
traditionele koplopers. De ranglijst
ziet er heel anders uit. De spanning
blijft dus nog!
"Zes!" Van EGZ
Stand buurtkeezen na ronde 4
Pos
Naam
Spellen
1 M&M vd Doornhoek
13
2 Meester vd Venstraat
13
3 Grootveld
13
4 Rudebroek 1
13
5 Krijtenburg 1
13
6 Pater Vervoortstraat
13
7 PasOpperkes
13
8 KesKamp
10
9 Keslaerstraat
13
10 Krijtenburg 2
13
11 Bosrecht
13
12 PEP team
13
13 Krijtenburg 3
13
14 Rudebroek 2
13
15 Buurvrouw Buurvrouw
13
16 Soffelt 1
13
17 Rond de Bulte
13
18 Krijtenburg 4
13
19 Krijtenburg 5
13
20 Rudebroek 3
13
21 Soffelt 2
7
22 Leinserondweg/Hoolstraat 10
23 Rudebroek 4
10
24 BCC 1
7

Cursus kunstbeschouwing:
Natuur en landschap

Punten
249-223
244-216
246-225
233-224
249-231
241-236
239-245
192-180
235-232
248-232
234-228
248-244
241-241
222-231
214-241
232-226
244-242
236-245
222-237
222-219
128-126
170-186
160-193
100-139

Wij mensen zijn zelf een en al natuur. We horen erbij, leven
erin en ondergaan lijdzaam de enorme krachten van de
natuur. Natuurlijk stellen we ons te weer, trachten te
ontkomen en te overleven en laten ons soms door de
weersomstandigheden leiden. Daarbij komen nog de
rampen en het natuurgeweld. Niet alleen zijn ze
beangstigend, zij spreken ook tot onze verbeelding. Het lot
bepaalt veel van wat we meemaken. Daarom is er een grote
en brede interesse in de ons omringende natuur.
Kunsten
In de literatuur komen beschrijvingen en sfeertekeningen
reeds lang voor, zij beïnvloeden de loop van het verhaal.
Maar hoe zit dat in de beeldende kunsten? Wat hield de
kunstenaar bezig wanneer hij of zij zich op de natuur en het
landschap ging richten? Wat voor invloed heeft dat op de
toeschouwer?
In de cursus zullen we zien hoe de visie op natuur in het
algemeen en het landschap in het bijzonder zich heeft
ontwikkeld. Bijzonder boeiend daarin is natuurlijk het einde
van de 18e en de hele 19e eeuw, met de Romantiek en
idealisering van de natuur als hoogtepunt. Later nemen de
impressionisten, symbolisten en expressionisten een
persoonlijke houding tegenover landschap en natuur in.
We gaan dat allemaal zien en meemaken in de komende
cursus.
De cursusdata en plaatsen vindt u hieronder:
St. Oedenrode: "Den Einder", Sluitappel 17. Aanvang 20.00
uur: Data 18 jan., 25 jan.(!), 15 feb., 29 feb.,14 mrt., 21mrt.
Zijtaart: "Het Klooster". Aanvang 20.00 uur: Data: 20 jan.,
3 feb., 17 feb., 2 mrt., 16 mrt., 30 mrt.
Zijtaart: "Het Klooster". Aanvang 09.00 uur: Data: 21 jan.,
4 feb., 18 feb., 3 mrt., 17 mrt., 31 mrt.
Vorstenbosch: Broekstraat 3. Aanvang 13.30 uur: Data: 21
jan., 4, 18 feb., 3 mrt., 17 mrt., 31 mrt.
Extra informatie: gvasseldonk@gmail.com of
ton.rietbergen@ hotmail.com. tel. (0413) 36 76 27
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