Potgrondactie voor het Zijtaarts jeugdcarnaval: een verdere uitleg!
Op zaterdag 5 maart komen de vrienden van Kneup samen met de leden van de
jeugdcommissie van CV de Reigers en nog andere vrijwilligers vanaf 14.30 uur bij u langs
voor de potgrondactie.
Wij hebben er voor gekozen om ook dit jaar weer de 50 liter zakken van de kwalitatief zeer
goede Legro potgrond aan te bieden:
1 Zak voor € 4,00.
Per 3 zakken voor € 10,00 (4 zakken kosten € 14,00, 5 voor € 18,00, 6 voor € 20,00. etc.)
Hiermee leveren wij kwalitatief goede potgrond bij u aan huis, voor een scherpe prijs.
Wij hopen met deze actie een mooi bedrag op te halen voor het Zijtaarts jeugdcarnaval; de
opbrengst blijft in een afzonderlijke pot zitten, waar zowel de leden van Kneup als die van
de jeugdcommissie een bestemming aan kunnen geven. Het bedrag gaat dus niet naar de
carnavalsvereniging, maar blijft hier volledig buiten en krijgt een aparte bestemming!
De jeugdcommissie heeft met haar deel van de opbrengst van afgelopen jaar de
kinderkermis op maandag kunnen bekostigen; dit hadden ze met hun normale budget niet
kunnen doen.
Kneup heeft met haar deel van de opbrengst afgelopen jaar een behoorlijk aantal
jeugdgroepen financieel kunnen ondersteunen bij hun creatie voor de optocht 2016.
Hiermee hebben ze materialen kunnen inkopen om de optocht op het niveau te houden
zoals we dat gewend zijn in Zijtaart. Dit willen we komend jaar ook weer graag doen!
Wij hopen op u medewerking !!
U kunt uw bestelling ook al doorgeven via potgrondzijtaart@hotmail.com
Als u het aantal zakken en uw naam en adres doorgeeft, zorgen wij ervoor dat het op 5
maart of de week daarna geleverd wordt.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zaterdag: 27 februari 19.00 u Presentatieviering H.Vormsel
m.m.v. de jeugdgroep van gitaarclub “Pizzicato”
Zondag: 28 februari 9.30 u. Woord- en Communieviering (Gem.Koor)
Wij gedenken: Piet en Martina Vervoort-van Kessel; Overl.ouders Coppens-van Bakel,
Frans en Wim; Harrie van den Berkmortel, Willem en Tonnie Timmers-van Asseldonk en
overl.familieleden; Gerard en Ilse Kremers-Ludwig; Jan en Jaan van den Tillaart-van
Asseldonk; Overl.ouders van den Acker-Vervoort,
Broeder Christinus van den Acker en Tonnie en
Piet van Heeswijk-van den Acker; Ouders van de Wijdeven
en overl.familieleden; Cato van den Akker-Kremers.
Mededeling:
Zaterdag 20 februari is Cato van den Akker-Kremers in
de leeftijd van 89 jaar overleden. Voor haar wordt woensdag
24 februari a.s. om 19.00 u. de Avondwake gehouden in
de H.Lambertuskerk te Zijtaart. De crematieplechtigheid
is donderdag 25 februari om 14.45 uur in Crematoriun
Uden, Belgenlaan 11 te Uden.
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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: 06-22496798.
Wie heeft “per ongeluk” mijn fiets meegenomen tijdens
carnaval tussen zaterdag en woensdag? Fiets stond
geparkeerd bij appartementencomplex “De Munt”. Het is
een groene Gazelle Orange, 7 versnellingen en met
voorlamp in de vorm van een uil. Gijs van Cuijk, geen
enkele rancune, gewoon terugbrengen a.u.b..

Gevonden:
Nynke Broens heeft
gister ter hoogte van
Hetty's dorpswinkel dit
kettinkje gevonden.

Zijtaartse
Jeugdnatuurvereniging:
voederplankjes maken
Als het winter is en de grond hard
bevroren of als er sneeuw ligt, dan
kunnen de dieren rondom het huis wel
wat hulp gebruiken. Maar ook als de lente begint, kunnen
we voor de vogels zorgen om hun vetreserves weer op peil
krijgen door vetbollen op te hangen, een snoer pinda’s aan
te rijgen of ergens een appel neer te leggen. Als je dat
vlakbij een raam doet, dan kun je ze ook nog eens goed
bekijken.
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Daarom gaan we op zaterdag 27 februari voederplankjes
maken. Zorg dat je om 14.00 uur bij het Klooster bent. Van
daaruit gaan we gezamenlijke met de fiets naar de
Timmerbedrijf vd Linden op het industrieterrein in Veghel.

Beste Zijtaartenaren en
belangstellenden
Als lid van de heemkundekring Vehchele heb ik haar leden
een rondwandeling door Zijtaart aangeboden. Ook mensen
uit Zijtaart zullen daar wellicht belangstelling voor hebben.
Ik heb me verdiept in de geschiedenis van Zijtaart vanaf het
begin als dorpsvorming (c.a.1800). Vanaf ongeveer die tijd
wilde Zijtaart, de Biezen, Zondveld en de Doornhoek op z'n
eigen. Het spreekt voor zich dat door de aanleg van de
Zuid-Willemsvaart in 1825/1827 die wens versterkte.
Wil je meer weten, meld je dan aan.
De eerste wandeling is gepland op 18 maart om 14.00 uur,
vanaf de ontmoetingsruimte in Het Klooster. Na een kopje
koffie bezoeken we als eerste de Kerk, daarna een
wandeling naar het oude Zijtaart, over de Valstraat naar het
kanaal en via de Past Clercxstraat terug naar het beginpunt,
afstand c.a. 4 km. Kosten € 5,00 (Koffie met lekkers vooraf
en een drankje na)
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via mail:
visserswim@hotmail.nl of tel (06) 132 125 10.
Per wandeling maximaal 15 personen. Bij meerdere
aanmeldingen worden nieuwe data gepland.
Wim Vissers

Aanmelding Vormsel 2016
Jongens en meisjes uit groep 8 van de
basisschool kunnen zich aanmelden voor
de voorbereiding op Het Vormsel. In de
voorbereidingsgroep wordt door middel
van spel en muziek gesproken over
geloven in deze tijd. Wat betekent dat nu
voor jou? Hoe kan het geloof jou op dit moment helpen en
volgend jaar als je in de brugklas zit? Er worden ook
gasten uitgenodigd die hierover komen vertellen.
Ben je nieuwgierig geworden?
Lees dan de informatiefolder en meld je aan bij de
werkgroep. Je kunt de informatiefolder en het
aanmeldingsformulier ook downloaden op
www.parochiesveghel.nl
Je leest daar ook dat je nog kunt kiezen uit een korte (En
Route) en een lange(Aux Choix) voorbereiding.
Graag willen we je vragen om je voor 29 februari aan
te melden.
Wie weet: Tot ziens?
Pastor Rien van der Zanden, diaken
Werkgroep Aux Choix
Werkgroep En Route
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Estafette Vastenactie
Zondag 6 maart wandelt de geloofsgemeenschap van
Zijtaart naar de H. Antonius Abt in Eerde. Deze keer zijn
we daar niet alleen, ook H. Hart en de Johannes parochie
uit Veghel zijn daar aanwezig. Iedereen is van harte
welkom. Graag even laten weten als je mee loopt zo dat
we het aantal door kunnen geven. Graag opgeven voor
zaterdag 5 maart bij Nolda v Zutphen, tel: 36 42 19.
We verzamelen om 09.00 uur op het kerkplein en
gezamenlijk lopen we dan naar Eerde om de eucharistie
viering van 10.00 uur met hen te vieren.
We hopen op een grote opkomst en mooi weer.
MOV ZIJTAART

Hallo dames heren.
Betreffende cursus EHBO bij kinderen, door
omstandigheden zijn er een paar wijzigingen
betreffende data cursus; woensdag 9-23-30 maart en
woensdag 6 april 2016.
Herhalingsles; dinsdag 23 februari.
Bedankt,
Anny van den Hurk

KBO
AGENDA
Maandag 29 februari 13.00 uur: Regio biljarten
Maandag 29 februari 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 1 maart 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 1 maart 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 1 maart 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 1 maart 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 2 maart 13.30 uur: Kienen
Donderdag 3 maart 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 3 maart 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 3 maart 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 3 maart 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 4 maart 13.30 uur: Bridgen

96 pnt.
143 pnt.
46 pnt.
- 47 pnt.

BRIDGEN
ZBC 16 febr 2015
Lijn A
1 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
2 Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
3 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
4 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
(5) Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen

Aanbiedingen
Uienburgers 6 halen 5 betalen

Cursus EHBO bij kinderen

KAARTEN
Uitslagen van 18 februari:
Jokeren:
Ciska Coppens
Rikken:
1. Bert Vissers
2. Tiny v.Kasteren
Poedelprijs:
Mieke v.Boxmeer
Loterij:
Mieke v.Uden

Aanbiedingen voor
Vrijdag 26 en zaterdag 27 februari:

56,94
55,90
54,86
54,17
53,82

Schnitzels gewoon of gepaneerd
500 gram voor 6,95
Afbak pistolets 6 halen 5 betalen
Snijworst of boerenmetworst 100 gram 0,99
(5) Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
7 Jan Rijkers & Toos v. Berlo
8 Ad Koevoets & Jo van de Tillaart
9 Gerard Bekkers & Corry Kastelijn
10 Bert Kanters & Diny Kanters
11 Cor v.d. Berg & Cor Mollen
12 Ria Veldhuis & Mien Vissers
13 Clasien Nolle & Trudy Smulders
14 Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
Lijn B
(1) Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
(1) Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
3 Ben v.d. Steen & Mien Vermeulen
4 Joke Petit & Maria Rijken
5 Jacqueline Brus & Riet Koevoets
6 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
7 Anneke Jans & Maria Pepers
8 Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
9 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
10 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
11 Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
12 Lilian Harbers & Rob Harbers

53,82
53,47
50,69
48,61
47,92
44,79
44,10
42,36
38,54
59,17
59,17
57,08
54,58
54,17
51,25
49,17
47,08
46,25
45,83
44,17
32,08

KBO 19 febr 2016
Lijn A
1 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
(2) Theo van Dijk & Toos van Dijk
(2) Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
4 Piet Thijssens & Riek Rijkers
5 Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
6 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
7 Cees v. Hout & Riet v. Hout
8 Bert Kanters & Diny Kanters
9 Harrie Lucius & Nelleke Stolk

59,72
54,17
54,17
53,47
53,13
52,43
52,08
50,42
49,31
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10 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
11 Toon Gevers & Huub v.d. Heuvel
12 Toon v. Creij & Wim v. Os
13 Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
14 Ad Koevoets & Riet Koevoets
15 Mien Verhoeven & Mien Vissers
Lijn B
1 Mien Vermeulen & Sjan Kanters
2 Piet v Schaijk & Anny v.d. Hurk
3 Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
4 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
5 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
6 Jo v.d. Tillaart & Jo Verhoeven
7 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
8 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
9 Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
10 Cor Mollen & Marietje Mollen
11 Henk v.d. Linden & Tonn Verbruggen
12 Lida v. Houtum & Ria Swinkels
13 Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt

48,19
46,88
46,67
46,04
44,79
38,54

29
17
10
70
16
19
34
23
25
12
39

SPORTAGENDA

VOW Senioren 27 febr 2016
PSV
VOW Veteranen
VOW VR30+1
Vrij
VOW Senioren 28 febr 2016
VOW H1
Elsendorp

VOW H2
VOW H3
VOW H4
Venhorst

15:00u
14:30u
13:00u
11:30u
11:30u
9:30u
10:30u
9:30u
10:15u
14:30u
14:30u
13:00u
11:30u
8:45u

15:00u

14:30U

Schijndel/De Wit
Vrij
Vrij
VOW VR1
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11:30U

10:30U

SPORTUITSLAGEN

57,50
57,08
56,67
56,25
52,50
50,42
49,58
48,33
47,08
46,67
45,42
42,92
39,58

BILJARTEN
KBO Onderling 18 febr 2016
Cor Coppens
22 40 - Rien v.Tiel
Toon Nelissen
30 38 - Jan v.d.Oever
Piet v.d.Hurk
38 48 - Jan de Wit 28
Wim Kremers
25 28 - Toon Cissen
Frans v.Leuken
42 45 - Jan Rijkers
Rien v.Tiel
29 30 - Chris v.Helvoirt
Tonnie v.Uden
31 32 - Toon Opsteen
Wim Kremers
25 26 - Tonn Verbruggen
Tonn Verbruggen 23 17 -Willy v.d.Berkmortel
Cor v.Zutphen
61 40 - Gerard Oppers
Wim v.d.Sanden
45 25 - Mies Gibbels

VOW Jeugd 27 febr 2016
SPV A1
VOW A1
VOW B1
Stiphout Vooruit B2G
VOW C1
WEC C2
Schijndel/DE WIT C5 VOW C2
VOW D1
Gemert D6
VOW E1
Handel E1
VOW E2
vrij
VOW F1
Schijndel/DE WIT F4
DVG F5
VOW F2
Blauw Geel'38/JUMBO F20 VOW F3M
VOW MA1
RKDSV MA1
VOW MB1
Boekel Sport MB1
VOW MC1
Gemert MC1
VOW MD1
DVG MD1
Berghem Sport ME1 VOW ME1

24 febr. 2016 – 2 maart 2016

VOW A1
WEC A1
Stiphout Vooruit B3 VOW B1
Sparta'25 C3 VOW C1
VOW C2
St. Fiducia/Elsendorp C2
Nijnsel/TVE Reclame D1G VOW D1
VOW E1
RKVV Keldonk E1G
Rhode E10G VOW E2
VOW F1
vrij
VOW F2
Blauw Geel'38/JUMBO F13
VOW F3M Boekel Sport F8
VOW MA1 Beerse Boys MA1
Schijndel/DE WIT MB2 VOW MB1
VOW MC1 vrij
VOW MD1 Schijndel/de Wit MD1
26
14
72
17
20
33
22
17
5
23

2
1
2
0
3
3
13

5
3
0
4
1
2
3

0
0
5
1

1
1
2
1

10 1

VOW Senioren 20 febr 2016

VOW Veteranen VRIJ
VOW VR30+1 EVVC VR30+2

Afgelast

VOW Senioren 21 febr 2016

LSV 1
VOW 2
SCMH 3
VOW 4
ELI VR1

VOW 1
Heeswijk 4
VOW 3
Boerdonk 3
VOW VR1

Afgelast
Afgelast
Afgelast
Afgelast
Afgelast
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Aanmelden voor deelname aan de maaltijd van 16 maart
kan vanaf nu bij een van onderstaande personen, maar
uiterlijk vrijdag 11 maart om 12:00 uur.
-Cor v.d. Aa, tel. 36 68 58
-Frans v. Asseldonk, tel. 34 04 72
“SAMEN AAN TAFEL” een vervolg -Ad v. Nunen, tel. 35 00 87
Vroegen we in het vorige artikeltje ons zelf nog af “Gaan
De organisatie (bestuur Dorpshuis, bestuur KBO,
we het aantal belangstellenden overtreffen?“, dat is jammer Dorpsraad) heeft met Ons Welzijn reeds afspraken gemaakt
genoeg net niet gelukt. Wel hebben we
voor een maandelijks gezamenlijk eetmoment op de
vorige woensdag met 34 personen
derde woensdag van de maand. Daarom maken wij nu
kunnen genieten van een overheerlijke
alvast deze data bekend: 16 maart - 20 april - 18 mei - 15
maaltijd en daardoor ging iedereen met
juni - 20 juli. Telkens om 17:30 uur in de ontmoetingszaal
een voldaan gevoel naar huis, want er
van dorpshuis Het Klooster.
was meer dan voldoende. Ook de
Aanmelden voor deze data kan al vanaf heden, maar
vrijwilligers die het uitserveren voor hun
uiterlijk op vrijdag voor de vermelde datum.
rekening hebben genomen, waarvoor onze dank, kijken met Hebt u geen eigen vervoer, laat het ons weten zodat we u
een tevreden gevoel op deze avond terug. De opmerkingen, thuis kunnen ophalen.
dat het de eerste keer niet goed verzorgd was, het was
inderdaad aan de krappe kant, zijn uitgepraat en behoren
Ons Welzijn blijft in nauw overleg met de kok een variatie
wat de organisatie betreft thuis in de categorie “eens en niet aanbrengen in menu, in tafelopstelling, in wel/geen lopend
weer”. Het was nu ronduit voortreffelijk te noemen,
buffet of eventueel nog wat anders. Genoeg redenen om
complimenten aan de kok wordt dan zo mooi gezegd. Dat
zeker eens gebruik te maken van “Samen aan tafel in
de deelnemers tevreden zijn geweest blijkt ook uit het
Zijtaart”.
gegeven, dat inmiddels alweer 22 personen zich spontaan
Deze activiteit is een mooie kans om met buurtgenoten of
hebben opgegeven voor de maaltijd van woensdag 16
kennissen, die zelf niet meer zo mobiel zijn of niet graag
maart, sommige mensen willen thuis eerst nog op de
alleen gaan, eens samen aan tafel te gaan en het meestal
kalender kijken of het hun past.
“alleen eten” nu eens op een prettige andere wijze van
“Samen aan tafel” te laten ervaren.
Voor de organisatie een stimulans om werk te gaan maken Nogmaals wijzen wij op de mogelijkheid van het vaste
om te komen tot verdere uitwerking van “Zorg om ons
eetpunt in ons Dorpshuis op dinsdag en donderdag om
dorp”, want zo links en rechts vernemen wij dat daar echt
12:00 uur, ook daar kunt u gebruik van maken.
behoefte aan is.
De organisatie zal in de week voor 16 maart de oproep voor
De komende weken/maanden zullen hier concrete ideeën
“Samen aan Tafel” herhalen in het Zijtaarts Belang. Denk
voor worden opgehaald en samen met inwoners uit Zijtaart er een rustig over na!
verder worden uitgewerkt.
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worden benaderd.
Maar dit artikel is er ook voor bedoeld om aan te geven, dat
belangstellende dorpsgenoten zich ook zélf mogen en
kunnen melden bij Marja. Er zijn al goede voorbeelden van
In de openbare vergadering van 4 november jl. hebben we
“Zorg-om-ons-dorp” in bijvoorbeeld Keldonk, Eerde,
als Dorpsraad bekend gemaakt, dat “Zorg- om-ons-dorp”
Nijnsel. Daar kunnen ervaringen, tips en adviezen door de
een belangrijk onderwerp in 2016 zal zijn. Daarom zijn er
werkgroep worden opgevraagd en het kan ook zijn dat men
al enkele acties uitgezet, waaronder de informatieavond
al van deze ervaringen heeft gehoord.
over de WMO met als thema “Langer thuis wonen” en de
Tevens is dit artikel ervoor bedoeld om Zijtaartse inwoners,
gezamenlijke maaltijd “Samen aan tafel”. Beide activiteiten die zorg nodig hebben, weten dat er iets gaat gebeuren
zijn in samenwerking met het bestuur van de Bond van
waarvan zij mogelijk gebruik kunnen maken. Ook het
Ouderen en met het Dorpshuis opgezet en hebben positieve contact met de Bond van Ouderen is hiervoor van belang.
reacties met zich meegebracht. Een half jaar hieraan
De Dorpsraad houdt een vinger aan de pols en wil op de
voorafgaand is de duo-fiets in gebruik genomen, waarvan
hoogte blijven van de voortgang, maar het is wel de
veelvuldig gebruik gemaakt wordt; een succes dus!
bedoeling dat de werkgroep zelfstandig aan het werk gaat.
Daarvoor zijn vrijwilligers nodig en vandaar de oproep aan
Door veranderingen in wetgeving, waardoor in de toekomst belangstellenden om contact op te nemen met Marja van
der Heijden, tel.nr. (0413) 36 34 53 of via het mailadres:
het zorgen voor elkaar meer zal toenemen, willen we
marjavdheijden@hetnet.nl
toewerken naar een vaste werkgroep in Zijtaart, die zich
In de openbare vergadering van 6 april zal al verslag
bezig gaat houden met aspecten binnen de zorg waaraan
worden gedaan van de eerste bevindingen en er zal dan ook
mensen in Zijtaart behoefte hebben. Wat dat precies zal
verdere concrete informatie worden gegeven.
zijn, dat weten we nu nog niet; dat moet nog in beeld
worden gebracht. Het gaat in feite om zorg in de breedste
zin van het woord en niet specifiek om zorg aan bed.
Dorpsraad Zijtaart
Er is een werkgroep nodig, die de eerste acties hiervoor
gaat voorbereiden en opstarten. Een goede coördinatie is
Kom je op de koffie?
daarbij van wezenlijk belang. We hebben Marja van der
Heijden bereid gevonden om die taak op zich te nemen en
Op woensdag 16 maart a.s.(19.30 - 21.30 uur) is er een
te gaan beginnen met het samenstellen van de werkgroep
inloopavond voor ouders die hun partner hebben verloren
“Zorg-om-ons-dorp”. We kennen reeds enkele
en die de zorg voor hun nog thuiswonende kinderen alleen
belangstellende inwoners hiervoor, die door Marja zullen
dragen. Dat valt niet mee…. Ook al heb je familie of goede
vrienden om je heen, je moet het uiteindelijk zelf doen.

NIEUWE WERKGROEP “ZORGOM-ONS-DORP” KOMT IN ZICHT

Wij zijn vier vrouwen die helaas ervaring hebben met deze
situatie. We hebben elkaar ontmoet in de Praktijk
Verliesbegeleiding van Tineke in Zijtaart, omdat we hulp
zochten. Voor onze kinderen maar ook voor onszelf, omdat
het best moeilijk is als je er ineens alleen voor staat. Wij
kenden elkaar niet, maar hadden meteen een klik met
elkaar. We begrijpen elkaar, hebben tips en adviezen voor
elkaar, en …. kunnen ook enorm lachen met elkaar. En
daarmee willen we ook jou helpen!
Samen met Tineke willen we graag andere lotgenoten met
elkaar in contact brengen, omdat je elkaar zo goed kunt
steunen. Meer dan wij zelf ooit konden bedenken. Wij zijn
zo blij dat we deze stap hebben gezet en dit gunnen wij jou
ook.
Neem deze stap! Meld je aan via de praktijk van Tineke
info@praktijkverliesbegeleiding.nl
Het is geheel vrijblijvend en zonder kosten.
Wij zijn er ook bij!
Marjolijn, Marie-José, Elly en Jolanda
Je bent van harte welkom in de Praktijkruimte van Tineke
van Asseldonk
Keslaerstraat 49
5465 RM Veghel (Zijtaart).
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Betoog tijdens algemeen inspreekrecht
bij de gemeente t.b.v. commissie- en
raadsleden.
Beste leden van de Raad van gemeente Veghel
Mijn naam is Ad van Nunen, voorzitter van Dorpsraad
Zijtaart.
Namens de Dorpsraad heb ik spreektijd aangevraagd bij de
griffier om de kans te nemen aan u duidelijk te maken
waarom Zijtaart zich verzet tegen de geplande ombuiging
van de N279 tussen de bedrijventerreinen De Kempkens en
Doornhoek en ons dorp Zijtaart.
Vanzelfsprekend houdt u zich via de media op de hoogte
van actuele kwesties; daardoor bent u reeds lang op de
hoogte van het gegeven dat Zijtaart die ombuiging echt niet
wil.
Vanavond wil ik dat nogmaals aan u uitleggen.
In de afgelopen 10 jaren heeft Zijtaart al veel moeten
inleveren van het landelijk en open gebied tussen De
Dubbelen en Zijtaart. Met de komst van bedrijventerrein
Doornhoek werden zo’n 30 gezinnen (agrarische bedrijven
en particuliere woningen) weggekocht. Ditzelfde is de
afgelopen 3 jaren gebeurd i.v.m. het toekomstig
bedrijventerrein De Kempkens oftewel Foodpark Veghel
genoemd. Ook hier hebben ongeveer 20 gezinnen hun
woonplek moeten verlaten.
Daarvoor zijn grote bedrijfspanden in de plaats gekomen,
waardoor ons dorp verscholen raakt achter die grote en
hoge bedrijfsgebouwen. Het aanwezige groen is verdwenen
en compensatie daarvan is nauwelijks merkbaar. Het
uitzicht vanaf Zijtaart richting Veghel is daardoor
veranderd in grijze wanden (blokkendozen).
Mede hierdoor kan voor belangstellenden de ambitie
afnemen om in Zijtaart te gaan wonen. Gevolg: het
inwonersaantal (m.n. van nieuwe jonge gezinnen) gaat
afnemen, de leefbaarheid komt in de knel, de toekomst van
het voortbestaan van een levendige dorpsgemeenschap
wordt onzeker.
Wanneer in deze situatie er ook nog een tweebaanse
autoweg wordt aangelegd, dan wordt Zijtaart helemaal in de
tang genomen. De ruimte tussen de bedrijventerreinen en
ons dorp is daarvoor veel te beperkt en onlogisch. In het
traject van de ombuiging is heel duidelijk te zien, dat de
autoweg op korte afstand van de bebouwde kom wordt
getraceerd. Dagelijks verkeer met geluidshinder,
uitlaatgassen en fijnstofoverlast wordt dan de realiteit. En
dat wil Zijtaart niet omdat hierdoor de toch al beperkte
open ruimten worden aangetast, omdat de natuurlijke
omgeving alweer voor een groot deel verdwijnt en omdat
de leefbaarheid in ons dorp stevig wordt ondermijnd.
In samenwerking met de werkgroep “Geen omleiding van
de N279 bij Zijtaart” is gebleken, dat de Zijtaartse inwoners
bereid zijn al het mogelijke te ondernemen om te
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ombuiging te voorkomen. Daarvoor is o.a. al veel financiële
steun ontvangen.
Reeds enkele keren hebben wij de opmerking
teruggekregen, dat de Dorpsraad indertijd voor de korte
omleiding ten noorden van Zijtaart heeft gekozen. We
werden toen echter in de situatie gedwongen een keuze te
maken uit 3 varianten, zonder dat daarbij de mogelijkheid
van doorstroom op de huidige N279 betrokken was. Ook
alternatieven, die toen door 3 Dorpsraden werden
ingebracht, kregen geen kans. Nadien hebben wij met
volledige steun van onze achterban ons standpunt herzien
door de geplande ombuiging af te wijzen.
De Dorpsraad heeft begrip voor het standpunt dat de
verkeersdrukte in en rondom Veghel met een goede
dagelijkse doorstroom zeker is gebaat.
Maar de geplande ombuiging ziet er zo krakkemikkig uit
met bochten, met een noodzakelijke verdiepte ligging en
meteen daarna weer omhoog om over het kanaal te kunnen,
dat dit zeker geen robuuste oplossing is zoals de gemeente
dat voorstelt en zoals in het Bidbook Bereikbaarheid ZuidNederland staat vermeld. Ook een kort traject op of naast de
A50 komt gigantisch vol te zitten, waardoor de doorstroom
op de A50 in het geding komt (waar dagelijks al veel
verkeersopstoppingen zich voordoen).
Een aantal Veghelse bedrijven met dagelijks veel transport
heeft aan ons kenbaar gemaakt met de huidige vlotte
toegang op de A50 goed vooruit te kunnen; de noodzaak
voor de geplande omleiding is bij deze bedrijven niet
aanwezig.
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Wij zijn van mening dat de huidige N279 richting Beek
en Donk – Helmond prima volstaat om het verkeer in
die richting af te wikkelen. Zelden zijn daar files, zowel
het personenverkeer als vrachtverkeer rijdt daar al tientallen
jaren in een gewenste snelheid van 80 km. ongestoord in
beide richtingen. De provincie heeft toegezegd om de
doorstroom op die N279 te stimuleren door verkeerslichten
weg te halen en ongelijkvloerse kruisingen aan te leggen.
Wij spreken uit, dat de gemeente niet zomaar voorbij kan
gaan aan dit meest logische traject, dat al tientallen jaren
een goede doorstroom kent: de huidige N279 naast de ZuidWillemsvaart is een lange rechte weg, die door toezegging
van de provincie nog efficiënter wordt. Tevens kunnen er
dan ook nog maatregelen worden genomen om de
geluidshinder te beperken.
Als de gemeente van mening is om de huidige N279 door
Veghel af te waarderen om tegemoet te komen aan “minder
verkeer door Veghel”, dan is deze opstelling erg egoïstisch
en inwoners-onvriendelijk om dat verkeer dan wél langs
Zijtaart te leiden!
Indien men niet van mening verandert (wat wij zeer zouden
betreuren) dan dient het gemeentebestuur verder te kijken
dan het huidig grondgebied. Daarmee bedoelen wij dat het
bestuur er werk van moet maken om te kijken naar
oplossingen op het totale grondgebied van de toekomstige
gemeente Meierijstad.
Als men blijft zeggen, dat er een robuuste en
toekomstbestendige oplossing moet komen voor de
verkeersproblematiek bij Veghel, zoek dan in overleg met
de provincie opnieuw naar die robuuste oplossing, want de
plannen die er nu liggen beogen dat zeker niet!
Belangrijke redenen om opnieuw te beginnen zijn nu
heel concreet:
- de zogenaamde Wilhelmina-variant in de voormalige
plannen van De Ruit is van de baan;
- er is een nieuw provinciebestuur gekomen;
- het “Bidbook Bereikbaarheid Zuid-Nederland” is zeer
recent het resultaat van de opdracht, die medio 2015 door
het provinciebestuur aan de regio werd gegeven;
- met ingang van 1 januari 2017 is er de grote nieuwe
gemeente Meierijstad met een nieuw Gemeentebestuur en
een nieuw groter grondgebied.
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jl. het advies gaf aan de Dorpsraad om snel, duidelijk en
concreet in gesprek te gaan met het gemeentebestuur.
Dat gesprek met o.a. wethouder Goyaarts hebben we
ondertussen twee keer gevoerd, maar daaruit is niet
gebleken dat de gemeente alternatieven wil bestuderen.
En dat is wat wij zo nadrukkelijk aan u vragen!
Dat is wat er nodig is, zeker in de nieuwe situatie van de
toekomstige nieuwe gemeente.
Stel daarvoor een nieuwe Nota Hoofdwegenstructuur op
door de nieuwe Raad van gemeente Meierijstad.
Zo dadelijk zal een inwoner van Zijtaart namens de
werkgroep “Geen omleiding van de N279 bij Zijtaart” nog
andere aspecten inbrengen waaruit de zorgen van de
Zijtaartse bevolking zullen blijken. Maar tevens ook dat de
geplande ombuiging een zinloze investering is en het
verkwisten van overheidsgelden/belastingopbrengsten in
zich heeft.
Met beide betogen vanavond willen wij de totale Veghelse
politiek ervan overtuigen, dat er alternatieven zijn die
efficiënter, doelmatiger en duurzamer zullen zijn dan
hetgeen de huidige plannen van de ombuiging inhouden.
Namens de Zijtaartse bevolking dank voor het aanhoren
van beide betogen vanavond, maar met deze dank
tegelijkertijd het advies om er ook echt iets mee te doen.
Daarom willen wij zo spoedig mogelijk een concreet
antwoord op hetgeen wij u nu gevraagd hebben: verlaat
de denkwijze over de huidige plannen, ga te werk als
nieuwe gemeente Meierijstad en zoek naar de juiste
robuuste toekomstbestendige oplossing!
Met vriendelijke groet.
namens Dorpsraad Zijtaart,
Ad van Nunen, voorzitter

Stapperij Cup 14 april t/m 17 mei

Direct na afloop van de districtscompetities heeft
biljartvereniging Krijt Op Tijd weer de strijd om "De
Stapperij Cup" voor teams op het programma staan. De
eerste deelnemende teams zijn al weer bekend. Het
kampioenschap zal gespeeld gaan worden van 14 april t/m
17 mei. Afhankelijk van het aantal deelnemende teams zal
Bovenstaande redenen vormen ons inziens een sterke basis een indeling gemaakt gaan worden, maar er kan van
om nu toekomstgericht niet overhaast te werk te gaan met
worden uitgegaan dat elk team op minstens 3 avonden gaat
de verkeersproblematiek, maar om gebruik te maken van de spelen. Inschrijving is mogelijk tot donderdag 31 maart
nieuwe kansen die ontstaan. Daarbij komt het gegeven, dat 2016. Teams dienen te bestaan uit 3 vaste spelers (één per
er in Veghel meer moet worden opgelost. Denk hierbij aan spelsoort bandstoten, driebanden en libre) met minimaal 1
de Rembrandtlaan, aan de Maxwell Taylor-brug en aan het en maximaal 2 reserves.
sluipverkeer door Keldonk en Zijtaart.
Voor inschrijfformulieren kan men contact opnemen met
Joep van Creij, secretaris van de vereniging onder tel. nr.
Daarom vragen wij u met nadruk om met het zoeken naar
(06) 105 853 10. Nog gemakkelijker is het om in te
een robuuste, praktische en verkeersverstandige oplossing
schrijven via de site met adres http://krijt-opde geplande ombuiging bij Zijtaart definitief te verlaten tijd.nl/teamkampioenschappen-stapperij-cup.html
en te zoeken naar andere mogelijkheden.
Wij hopen u te mogen begroeten als deelnemer aan de
De gemeente is aan zet, de gemeente moet met voorstellen "Stapperij Cup".
komen bij de provincie bij gedeputeerde Christophe van der Krijt op Tijd hoopt weer een mooi sportief evenement te
Maat, die in zijn antwoord op onze brief aan hem in oktober kunnen neerzetten.
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Geachte leden van de raad van Veghel,
Voor zover onze informatie reikt, is het college van
burgemeester en wethouders nog steeds voornemens om te
kiezen voor een omleiding van de N279 tussen Zijtaart en
industrieterrein Doornhoek. Wij als Werkgroep “Geen
omleiding N279 bij Zijtaart” en met ons een groot gedeelte
van de Zijtaartse bevolking vinden dat dit niet moet
gebeuren.
Het vorige College van Gedeputeerde Staten had, met
gedeputeerde Van Heugten voorop, het voornemen om DE
RUIT om Eindhoven aan te leggen. Als onderdeel van dit
plan zou ook de N279 tussen Asten en Veghel verbeterd
gaan worden.
Voor het totale plan “DE RUIT” zijn meerdere MKBA’s
(Maatschappelijke Kosten Baten Analyses) opgesteld. Zo’n
MKBA geeft inzicht in nut en noodzaak van de investering
en berekent hoe de verhouding ligt tussen de baten en de
kosten. Bron 1).
Voor het totale plan van “DE RUIT” bleek de uitkomst van
de MKBA’s positief te zijn. Zoals u ongetwijfeld weet is
desondanks besloten om De Ruit om Eindhoven niet aan te
leggen.
Nu heeft de Provincie samen met diverse gemeenten het
plan opgevat om de verbetering van de N279 tussen Asten
en Veghel toch te laten uitvoeren. Maar als we de
genoemde MKBA’s bekijken en we lichten het gedeelte
van de N279 daaruit (waarbij volgens het rapport is
gerekend met een (te) hoge mobiliteitsgroei en een zeer
grote toename van de werkgelegenheid), dan blijkt dat de
kosten bij dit meest positieve groeiscenario voor de
investering veel hoger zijn dan de baten. We kunnen hier
dus spreken over een in alle gevallen onrendabele
investering.
Als deze onderzoeken voor u als gemeentebestuurder niet
voldoende zijn, is de Zijtaartse bevolking bereid een nieuw
onderzoek te starten. De gelden hiervoor hebben wij reeds
beschikbaar. Hieruit moge blijken dat dit voor Zijtaart een
zeer serieuze aangelegenheid is.
In november 2015 is door de Provincie en de
betreffende gemeenten een Bidbook 2) over de
bereikbaarheid van Zuid-Nederland aan de Minister
1
aangeboden, waarin groot belang wordt gehecht
aan het opwaarderen van de N279 tussen Asten en
Veghel. De Provincie heeft er zelfs € 265 miljoen
voor beschikbaar.
2

2015 Bereikbaarheid Zuid-Nederland samen slim
robuust.
1)
Amsterdam, april, 2010 In opdracht van het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat:
Second opinion MKBA T-structuur Eindhoven;
Beoordeling van een maatschappelijke kostenbatenanalyse van investeringen in wegen.
Prof. dr. Carl Koopmans Drs. Michiel de Nooij.

24 febr. 2016 – 2 maart 2016

pagina 9

Wij hebben het idee dat de ambtenaren en bestuurders van
gemeente en provincie die al zoveel jaar met de plannen
bezig zijn, oogkleppen op hebben en niet meer in een
andere richting kunnen denken. Het lijkt wel of ze dollar(of beter gezegd euro-) tekens in hun ogen hebben. Ze zien
nog maar één ding en dat is het opwaarderen van de N279
en inclusief de omleiding bij Zijtaart, want de Provincie
heeft er geld voor beschikbaar.
Als werkgroep “Geen omleiding N279 bij Zijtaart”
proberen wij u, de bestuurders van onze gemeente en de
provincie en ook de minister ervan te overtuigen, dat ze
geld aan het weggooien zijn.
De omleiding zal niet het gewenste effect sorteren, d.w.z.
geen betere doorstroming op de N279 tot gevolg hebben.
Wij zijn ervan overtuigd, dat het verkeer op de N279
richting Den Bosch of Helmond echt geen grote omweg
gaat maken via Zijtaart. Ook de Veghelse bedrijven die aan
de Veghelse kant van de Zuid-Willemsvaart zijn gevestigd,
gaan geen gebruik maken van de omleiding. Een omleiding
van de N279 bij Zijtaart, waardoor het verkeer ten zuiden
van het industrieterrein naar de A50 wordt geleid is om een
andere reden ook geen reële optie, omdat de A50 een veel
drukkere weg is dan de N279.
Op de A50 staan al regelmatig kilometerslange files. En dat
zal na de eventuele omleiding van de N279 bij Zijtaart
alleen maar erger worden.
Met de drukte op de N279 valt het alleszins mee. Het lijkt
er weleens druk, maar dat komt alleen omdat het verkeer
wordt opgehouden door de verkeerslichten ter hoogte van
de Rembrandtlaan en bij de Keldonkse brug. Wanneer we
deze twee knelpunten oplossen is het totale probleem op de
N279 opgelost en is een omleiding geheel overbodig.
Daarom onze opmerking over weggegooid geld en de
zinloze investering.
Daarnaast heb ik de indruk, dat de drukte en de
verkeersafwikkeling op de Maxwell Taylorbrug wordt
toegeschreven aan de N279. Dit is echter een grote
denkfout. Het probleem bij de brug zit hem vooral in de
verkeersafwikkeling aan weerskanten van deze brug.
Enerzijds houdt het verkeer op de rotonde bij Mc Donalds
het verkeer op de brug tegen, waardoor de brug dichtslibt.
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Anderzijds staan er verkeerslichten op de kruising met De
Blauwe Kei en de Dr. Schaepmanlaan die het verkeer
tegenhouden. Tot overmaat van ramp is vlak voor deze
verkeerslichten een extra bushalte aangelegd, waardoor de
verkeerslichten nog langer op rood staan om de voetgangers
de gelegenheid te geven de weg over te steken.
Wanneer gezorgd wordt voor een vlotte
verkeersafwikkeling aan weerszijden van de Maxwell
Taylorbrug is de omleiding N279 bij Zijtaart niet nodig.
In mijn betoog tot nu toe heb ik het nog niet gehad over de
leefbaarheid van ons mooie dorp Zijtaart.
De geplande omleiding N279 bij Zijtaart zal de
leefbaarheid enorm aantasten.
Als u de tekeningen goed bekijkt ziet u, dat volgens de
huidige plannen 10% van het woningbestand van het dorp
wordt afgesloten. Hierdoor komen de leefbaarheid, het rijke
verenigingsleven, het bestaansrecht van de basisschool en
de natuurlijke leefomgeving ernstig in gevaar.
Wanneer 10% van het huizenbestand op termijn gaat
verdwijnen, zullen er ook minder vrijwilligers zijn om onze
verenigingen overeind te houden. Te denken valt hierbij aan
de goede fanfare met haar groot aantal jeugdleden, Jong
Nederland, de voetbalvereniging, de basisschool en zoals
gezegd het Dorpshuis en vele andere verenigingen.

De leefbaarheid van Zijtaart zal ernstig worden
aangetast.
Tot slot hebben wij de volgende vragen:
1. Kunt u aangeven of nog tijdens deze raadsperiode
een beslissing wordt genomen over wel of geen
omleiding N279 bij Zijtaart?
2. Bent u als gemeentebestuur bereid om de situatie en
alternatieven opnieuw te bekijken?
3. Bent u als gemeentebestuur bereid om de
verkeerssituatie van de N279 integraal te
beoordelen in combinatie met de verdere
verkeersproblematiek binnen Veghel?
Wij, als werkgroep “Geen omleiding N279 bij Zijtaart”,
zien uw reactie met belangstelling tegemoet en danken u
voor uw aandacht.
Namens Werkgroep “Geen omleiding N279
bij Zijtaart”,
Piet van den Tillaart

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster

openingstijden
dinsdagmiddag

13.45 – 15.15 uur

dinsdagavond

18.00 – 19.00 uur

donderdagavond

18.00 – 19.00 uur
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12 en 13 maart speelt
De Zijtaartse
Toneelvereniging
"Welkom terug, Tante"
Nog maar 3 weken en dan staat de Zijtaartse
Toneelvereniging weer op de planken. De laatste puntjes
worden op de -i- gezet en alle posters en flyers zijn
verspreid.
Deze klucht speelt zich af op het landgoed van Freule
Emma, die zich samen met haar dochter Anna opmaakt
voor een bezoek van haar tante Lydia uit Nieuw-Zeeland.
De Freule heeft haar tante jarenlang voorgelogen. Als de
wiederweerga moet ze nu 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, komen er nog meer
vreemde figuren ten tonele die alles in de war kunnen
schoppen. Dit alles leidt tot hilarische ontwikkelingen.
Waarom de freule een web van leugens om zich heen
creëert, blijft tot op eind een raadsel.
Geschreven door Edwin Moons en geregisseerd door
Daniel Kiggen.
Beide voorstellingen starten om 20.00 uur in MFA Het
Klooster te Zijtaart. De zaal gaat open om 19.30 uur.
Kaarten zijn te koop bij het Uitpunt in Veghel; via Marian
van den Acker,
Tel (0413) 36 62 66 of voor aanvang aan de kassa.
Doe ook mee met onze actie op Facebook.
Hoe doe je mee?
Like onze Facebook pagina ZTV en like het bericht met
kaartjes winnen. Deel dit bericht, doe dit wel openbaar
zodat wij het ook kunnen zien.
Dan maak je kans op een gratis kaartje voor de
voorstellingen op 12 en 13 maart 2016.
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VOW Highlander Mudrace 24-42016 zoekt vrijwilligers:
De organisatie van de
VOW Highlander
Mudrace 1e editie is op
zoek naar vrijwilligers.
Wie heeft er op zaterdag
23 april en/of zondag 24
april 2016 tijd en zin om wat hand- en spandiensten te
verrichten voor de VOW Highlander Mudrace? We zoeken
voor veel zaken nog vrijwilligers, dus mocht je tijd en zin
hebben om mee te helpen
met de 1e editie van deze
mooie run, meld je dan
aan via e-mail:
vow.mudrace@hotmail.co
m of telefonisch bij: Alco
Brugmans, tel. (06) 131
657 85 of John de Wit,
tel. (06) 101 842 65.
Op zaterdag 23 april
gaan we in de loop van
de middag het parcours
opbouwen. Op zondag
24 april zullen eerst de
kleintjes een klein
parcours lopen en de
volwassenen zullen daarna
starten met een groter
parcours. Begeleiden bij de
obstakels en het weer
afbreken van het parcours
zullen op deze dag de
werkzaamheden zijn.
Alvast bedankt voor de aanmelding, organisatie VOW
Highlander Mudrace:
Alco, Petra, Dorienne, Nicole, Pieter Jan, John
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Organisatie 2-daags VOW Jeugdvoetbal
toernooi 2016 zoekt nog MA en
MB-junioren
elftallen
Beste voetbalvrienden,
Voor het 4e jaar
organiseert VOW een 2daags voetbaltoernooi voor de A, B, MA en MB-jeugd op
zaterdag 4 juni en zondag 5juni 2016 en de organisatie is
nog zoekende naar Meisjes A en B elftallen.
Graag willen wij uw vereniging van harte uitnodigen om
aan dit unieke toernooi deel te nemen. In de
poulewedstrijden spelen we 2x tegen elkaar . Na de
poulewedstrijden vinden er op zaterdag de finales plaats.
Tussen de wedstrijden door zullen er activiteiten
plaatsvinden zoals o.a. shoot out, penalty's en kratje trap.
Het leukste/mooiste is dat er overnacht kan worden in zelf
meegebrachte tenten(jes) op ons sportpark.
Programma
* Zaterdag: Vanaf 15:00 uur kunnen de teams arriveren
en hun tentje opbouwen.
Aanvang 1e wedstrijden om 18:00 uur, laatste wedstrijd om
21:00 uur
Ieder team speelt deze avond 3 of 4 wedstrijden en een
activiteit.
Overnacht gaat worden in zelf meegebrachte tenten/tjes
op ons sportpark
Zondag :
Na een gezellige avond en een goede
nachtrust zal u door VOW een ontbijtje worden aangeboden
Om 09:30 uur is de aftrap van de 1e wedstrijden van deze
dag. Ook deze dag vinden er extra activiteiten plaats.Na het
spelen van de poulewedstrijden vinden de finales plaats.
Om ongeveer 14:00 uur vind de prijsuitreiking plaats.
Tevens zal er aan alle teams een leuke herinnering
overhandigd worden.
Uiteraard zijn aan de deelname geen kosten verbonden.
Wij verheugen ons op uw positieve belangstelling voor
ons toernooi en verzoeken u vriendelijk voor 15-maart2016 te reageren. Bij vragen kunt u mij altijd mailen of
bellen!
Wij hopen u in juni te mogen begroeten op ons
sportpark en danken u bij voorbaat voor uw
medewerking.
Met vriendelijke sportgroeten,
Namens organisatie jeugdtoernooien VOW Zijtaart
Erick van Zutphen
De Bresser 23
5465 PW Zijtaart
Tel. (06) 126 132 35
jeugdtoernooien@vow.nl
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TENNISLESSEN
TV ZIJTAART
Wisselstress
We zijn allemaal bang voor verandering. Tijdens een eerste
werkdag bij een nieuwe werkgever zijn we vaak toch wat
zenuwachtig. Voor kinderen geldt dat ook. Als je
gescheiden bent en de kinderen moeten regelmatig
verkassen van moeder naar vader en weer terug, dan geeft
dat spanning. Ook al weten zij hoe het bij beide ouders
toegaat, ze moeten toch telkens weer even wennen. De
meeste gescheiden ouders merken het direct als de kinderen
net terug zijn van het bezoek aan de andere ouder.
Kleine kinderen hebben vaak geen woorden om hun
onzekerheid en angst te benoemen. Daarom kan het voor
kleinere kinderen handig zijn om rituelen te bedenken bij
het weggaan en terugkomen. Bijvoorbeeld altijd samen een
spelletje doen als ze terugkomen van de andere ouder of
een tekening maken. Rituelen geven een gevoel van
veiligheid.
Ook iets grotere kinderen hebben vaak moeite met de
overgang van de ene ouder naar de andere. Kinderen
zeggen dat meestal niet zo duidelijk maar trekken zich
bijvoorbeeld terug op hun kamer, zeker bij pubers zie je dat
vaak. Het ene kind heeft behoefte aan een knuffel en
aandacht, het andere kind wil even rust.
Sommige pubers gaan met de gsm op hun kamer zitten. Je
voelt je misschien afgewezen, genegeerd, niet gezien. Maar
dat hoeft niets met jou te maken te hebben. Het kind wil
gewoon even alleen zijn en tot zichzelf komen. Probeer
P.s.: ben je geen lid van onze vereniging, dan dien je eerst
daar als andere ouder boven te staan. Stel geen lastige
lid te worden alvorens je kunt deelnemen aan de
vragen maar zorg wel dat er ruimte is voor een gesprek. Iets
tennislessen. Meer informatie: info@tvzijtaart.nl
samen ondernemen kan ook heel fijn zijn. Sommige
Inhaalreglement:
kinderen zijn erg druk en gespannen bij de terugkomst.
- Bij ziekte van de trainer komt er een vervanger, is deze
Stoeien kan een manier voor hen zijn om spanning kwijt te
er niet, dan haalt de trainer deze lessen in;
raken.
- Regenlessen: de eerste regen les haalt de trainer in, de
Wat dat betreft is het echt belangrijk om je
tweede regen les wordt niet ingehaald, de derde regen
kind te kennen, te weten hoe het kind in elkaar
les wordt ingehaald. Dit tot een maximum van twee
zit. En….elk kind is anders. Hou ook daarmee
inhaallessen;
rekening.
- Verzet de trainer de les, i.v.m. omstandigheden, dan
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
wordt deze les ingehaald.
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

TV Zijtaart gaat in maart 2016
wederom van start met tennislessen voor senioren
(beginners en/of gevorderden). De tennislessen zullen gaan
plaatsvinden op:
- vrijdagavond van 18 maart tot en met 24 juni, in de
meivakantie (29-4, 6-5 en 13-5) gaan de lessen niet door.
Op 10-6 gaat de les niet door i.v.m. afwezigheid trainer.
Mochten er verder nog lessen niet doorgaan, dan zijn de
inhaaldata 1 en 8 juli (zie onder bij het inhaalreglement).
Bij meer dan 8 aanmeldingen is het mogelijk om extra uren
te krijgen op woensdagavond van 18:30 tot 22.00 uur
(graag hieronder aangeven als je ook op woensdag
beschikbaar bent).
Het betreft 10 lessen van één uur met 4 personen. De kosten
bedragen € 44,00 per les (€ 11,00 p.p., dus € 110,00 voor
10 lessen).
Indien gewenst mag je ook voor 5 lessen opgeven.
Heb je interesse? Vul dan onderstaande gegevens in en
lever deze in op het paviljoen of via e-mail
info@tvzijtaart.nl. Je kunt je aanmelden tot en met zaterdag
12 maart 2016.
Voor meer informatie kun je terecht bij Patricia van Dijk,
tel.nr. (0413) 20 94 24, tel. (06) 462 866 89 of e-mail
info@tvzijtaart.nl

Naam

: _____________________________________________________________

Adres

: _____________________________________________________________

Postcode

: __________________Telefoonnummer _____________________________________

E-mail adres

: _____________________________________________________________

Geboortedatum

: _____________________________________________________________

Speelsterkte

: ___________

voorkeur tijd:

Kan op woensdagavond tussen 18:30 - 22.00 uur:

Ja/Nee

17.30 - 18.30

//

18.30 – 19.30

aantal lessen

: 5

/
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