Zijtaart kermis
Kermis in Zijtaart is vier dagen lang plezier voor jong en oud. Van vrijdag 27 tot en met
maandag 30 mei 2016 staat de kermis weer aan de Pastoor Clercxstraat. Met de komst van
diverse leuke kermisattracties en een vol kermisprogramma bij o.a. café-zaal Kleijngeld
belooft de kermis in Zijtaart ook dit jaar weer een gezellig evenement te worden.
Kermisprogramma
De kermis in Zijtaart start vrijdag om 19.00 uur. De start van de kermis valt samen met de
Mountainbike Streetrace die geheel in het teken staat van de ziekte van Duchenne. Op
zaterdagmiddag organiseert W.T.C. Zijtaart (de wielertourclub), een fietscross waar de
jeugd om het Zijtaarts kampioenschap strijdt. Diezelfde avond is er om 19.00 uur voor
iedereen gratis koffie en thee. Kinderen die om 19.00 uur aanwezig zijn op het
kermisterrein ontvangen een gratis kermisvrijkaartje. Op kermis-zondag vindt de
traditionele vlooienmarkt van Carnavalsvereniging de Reigers plaats. Als afsluiter
ontvangen alle basisschoolkinderen maandag 30 mei op school ook nog een vrijkaartje voor
de kermis. Al met al een vol kermisprogramma wat garant staat voor vier dagen lang
plezier op Zijtaart kermis voor jong en oud.
Blijf op de hoogte
Houdt www.zijtaartkermis.nl in de gaten, like de Facebookpagina van Zijtaart kermis en
ben als eerste op de hoogte van het laatste (kermis)nieuws.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag 29 mei 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Overl.ouders de Wit-van Rijzingen en Janus Rooijakkers; Overl.ouders van
der Linden-Bouw; Noud van Asseldonk; Harrie van Asseldonk (nms.Kath.Bond van
Ouderen); Johan en Dora van der Heijden-Pepers en zoon Hans; Martien van Zutphen.
Jaargetijde Evert Bosch: Willem en Mia Jonkers- van Boven (vanwege trouwdag)
Zaterdag: 4 juni 19.00 uur H.Vormsel Deken Vincent Blom en Diaken Rien van der
Zanden

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
Zijtaart:
Kerkberichten
36.58.61
Dorpshuis Zijtaart
36.66.79
Basisschool "Edith Stein" 36.51.68
Tennispark Zijtaart
76.90.25
De Vonders (VOW)
35.03.77
Meldpunt Thuiszorg
Vivaan, Ouderenwerk
Aanzet maatschappelijk werk

0900-8803
36.73.09
36.69.86
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AED’s in Zijtaart
Donderdag 19 mei hebben we een bijeenkomst belegd met
een aantal betrokkenen uit Zijtaart inzake de AEDOud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij
apparaten in ons dorp. In dit overleg zijn de volgende
zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te
afspraken gemaakt:
halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren,
-de doelstelling is, dat er voor het einde van dit jaar 4 AEDBiezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222
apparaten in Zijtaart aanwezig zij: 2 in het centrum en 2 in
477 39.
het buitengebied;
-het AED-apparaat bij V.O.W. is nog tot mei 2018
Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u verpakt
gecertificeerd en blijft daar aanwezig;
inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het voetbalseizoen
-het AED-apparaat bij zaal Kleijngeld moet in 2016 worden
op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Voor meer informatie:
vervangen en daarvoor moet een oplossing worden
06-22496798.
gevonden;
-het bestuur van het Dorpshuis is gevraagd te overwegen
Te koop: 31 m2 gebruikte beton klinkers voor terras of
om de aanwezige AED (die nu in het gebouw hangt) naar
inrit, merk MBI. Afm. 211x80x65. Prijs € 10,00 per m2.
buiten te brengen;
Graag afhalen. A. van Zoggel, tel (06) 531 996 78.
-de Dorpsraad zal zich inzetten om te kunnen voldoen aan
het verzoek aan dorps- en wijkraden in de gemeente
NIEUWS VAN DE DORPSRAAD
Veghel om dit jaar één nieuw apparaat aan te schaffen door
jaarlijks voor de komende 10 jaren een bedrag van €180,00
beschikbaar te stellen; totaal dus € 1800,00
Stand van zaken ombuiging N279
-onze plaatselijke EHBO-vereniging zal nagaan welke
Dinsdag 17 mei a.s. zijn alle betrokken partijen (de
klankbordgroep) inzake de verkeerssituatie N279 bij elkaar locaties in het buitengebied het beste beantwoorden aan de
6-minuten-zone-bereikbaarheid;
gekomen in het gemeentehuis. Tijdens deze bijeenkomst
was het doel om alternatieven in te brengen naast het tot nu -er worden de nodige contacten onderhouden met Veghel
HartSafe; deze instantie zorgt volledig voor het beschikbar
voorliggend plan van de ombuiging bij Zijtaart.
De Dorpsraad, werkgroep “Geen omleiding”, actiegroep De stellen van het AED-apparaat voor het buitengebied.
Kempkens hebben ingebracht, dat er voor Zijtaart maar één
Nieuw dorpsplein
alternatief is: gebruik van de huidige N279 met
De subsidie van de provincie (€ 5000,--) hebben we vorige
opwaardering waar mogelijk. Dit alternatief werd door
week ontvangen.
enkele andere partijen ondersteund, hoewel er ook
Bij de planning van de werkzaamheden hebben we als
groeperingen zijn, die wel voor de ombuiging kiezen. Met
uitgangspunt gesteld, dat het nieuwe pleintje gebruikt kan
name hebben wij gewezen op de onoverkomelijke
worden tijdens ons dorpsevenement “Zijtaart biedt meer”.
verkeersproblemen, die op de A50 ontstaan als daar een
De aanvang van de bestrating zal op 3 en 4 juni
route voor de ombuiging aangelegd moet worden. Ook
plaatsvinden; vooraf zullen er 3 bomen worden
hebben we gewezen op de huidige situatie voor veel
aangebracht.
bedrijven langs de N279 en op De Amert. Een groot deel
De parkeerplaatsen moeten door de gemeente herbestraat
van hun dagelijkse transporten gaat met een korte afstand
worden; het is nu nog niet duidelijk wanneer dat wordt
de A50 op en kan dan drie richtingen ingaan (Den
Bosch/Utrecht, Nijmegen/Arnhem, Eindhoven/Venlo). Een uitgevoerd.
veel kleiner deel gaat de N279 op richting Helmond. Alle
Vervolg wijkschouw
opmerkingen die tijdens de bijeenkomst zijn ingebracht,
Zaterdag
4
juni
is
er weer een wijkschouw door de
gaan naar de stuurmedewerker
van
de
gemeente. U kunt uw aandachtspunten
groep (provincie en betrokken gemeenten). Deze stuurgroep
dan
zelf
doorgeven
of
al eerder via onze website. De
gaat bepalen wat er in het verdere proces wél meegenomen
zigzag-strepen
nabij
de
splitsing De Bresser – De
wordt en wat er niet meer meegenomen wordt. Daarvan
wordt een notitie opgesteld (de bestuursovereenkomst), die Voortstraat worden een dezer dagen aangebracht.
nog voor de zomervakantie wordt gepresenteerd. Kort na de
Tot zover deze mededelingen; zie ook onze website
zomer-vakantie wordt deze notitie ter inzage gelegd om
www.dorpsraadzijtaart.nl
zienswijzen te kunnen indienen.

BELANGETJES

Verkeersdrukte route bedrijventerreinen – richting
Mariahout in beide richtingen
In samenwerking met de dorpsraad van Mariahout hebben
we een brief verzonden naar een aantal bedrijven in Veghel
en Laarbeek met het verzoek aan de directie om hun
vrachtwagenchauffeurs geen toestemming te geven een
sluiproute te nemen door Mariahout en Zijtaart. We
wachten even af wat hiervan het reslultaat zal zijn alvorens
andere acties te ondernemen.
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Om 19.00 uur is het de beurt aan de “funklasse” categorie.
De naam zegt het al: hieraan doen de fietsers mee die voor
het plezier fietsen
Het zal geen grote
Om 20.00 uur staan de wedstrijdrijders aan het vertrek. Dit
verrassing meer zijn,
zijn de fietsers die al wat wedstrijden hebben gereden en
maar op 3,4 en 5 juni is
die gedreven zijn om het uiterste uit zichzelf te halen.
het jubileumtreffen van
Dit evenement wordt georganiseerd om geld in te zamelen
MC Straal Open omdat
voor onderzoek naar de ziekte van Duchenne. Duchenne is
we 20 jaar bestaan! In
een spierziekte die vooral voorkomt bij jongens en waarbij
de week voorafgaande van het treffen zal de wei aan de
de spieren in een rap tempo afbreken. Aangezien het hart
Leinserondweg langzaam worden omgetoverd tot een heus
ook een spier is, mag het duidelijk zijn dat er voor deze
feestterrein. In korte tijd zal daar een grote feesttent komen
ziekte zo snel mogelijk een medicijn gevonden moet
staan met daaromheen een gezellige aankleding zodat het
worden.
ons aan niets zal ontbreken. Er wordt gezorgd voor een
Dit jaar is het parcours aangepast in vergelijking tot het
goed gevulde frietkar en we zullen tijdig het bier koud
vorige jaar. Zo zal het dit jaar nog aantrekkelijker zijn voor
hebben staan!
het publiek om de renners te volgen en ook nog te kunnen
Op vrijdagavond zullen we muziek hebben van de band
genieten van de kermis. Ook de renners zullen kunnen
Green River, zij zullen proberen ons te voorzien van een
genieten van het parcours.
avondje goede muziek. Op zaterdag zal JD Walker dit zeker
Als je wilt deelnemen dan is het goed om te weten dat de
proberen te overtreffen. Als ondersteuning van deze 2
inschrijving bij Café Kleijngeld is, dat het inschrijfgeld
geweldige bands zullen de DJ’s Robbie Williams zorgen
voor de jeugd € 5,00 bedraagt (en nog € 2,50 borg voor het
voor de ultieme feeststemming!
stuurbordnummer) en voor de overige categorieën € 7,50
Het feestterrein zal vrijdag om 12.00 uur open zijn. Na het
(en nog € 2,50 voor het stuurbordnummer).
feesten met alle vrienden en bekenden is er wederom de
De inschrijving start 1 uur voor aanvang van de start van de
mogelijk om te blijven overnachten op het terrein. We
categorie. Dus 17.30 uur voor de jeugd, 18.00 uur voor de
feesten het hele weekend door en zondagmorgen na het
“funklasse” en 19.00 uur voor de wedstrijdrijders.
ontbijt is het dan toch helaas afgelopen en zullen we e.e.a.
Hopelijk tot vrijdagavond 27 mei als toeschouwer of als
weer gaan opruimen.
deelnemer.
Naast dat we de inwoners van Zijtaart graag uitnodigen om
dit weekend aanwezig te zijn, zijn we ook nog opzoek naar
vrijwilligers. Mocht je het leuk vinden om ons te
ondersteunen, dan horen we dit graag. We hebben verdeeld
over de dag diverse activiteiten; denk hierbij aan frietjes
bakken, bardiensten draaien of bij de inkom zitten. Zou je
ons willen helpen? Een mailtje naar
secretariaat@straalopen.nl is voldoende om je op te geven.
Heb je nog vragen, dan kun je deze ook stellen via dit emailadres.
Tot op het jubileumtreffen van MC Straal Open!

Jubileumtreffen M.C. Straal Open

3e WK Mountainbike Streetrace
van Zijtaart
Op vrijdagavond 27 mei zal voor de 3e keer de
Mountainbike Streetrace van Zijtaart georganiseerd
worden. Deze mountainbike wedstrijd is voor jong en oud
en als je een mountainbike en een helm hebt, kun je al
deelnemen.
Er zal dit keer weer door De Fietsenwinkel gereden
worden, over het terrein van Hoveniersbedrijf Geert van
Boxmeer, over het terrein van Bouwbedrijf van Boxmeer
en ook het terras van Restaurant De Reiger zal onveilig
gemaakt worden. Dit jaar zal de winnaar van de
wedstrijdrijders een heuse regenboogtrui uitgereikt krijgen.
Hij of zij kan zich dan wereldkampioen noemen.
Om 18.30 uur krijgt de jeugd het startschot waarna ze zich
uit kunnen leven op de wegen en onverharde gedeelten van
Zijtaart.

Aanbiedingen voor a.s.
vrijdag en zaterdag :
Krokante kipschnitzels 6 halen 5 betalen
Verse worst 500 gram 3,95
Grill worst 100 gram 0,99
Doosje aardbeien 2,50
A.s. weekend verse rauwkost
Koude macaroni
Chinese tomatensoep
Huzarensalade
Uiensaus
Nu met de kermis Appelflappen of
Kersenflappen nu 0,99
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KBO
Agenda
Maandag 30 mei 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 31 mei 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 31 mei 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 31 mei 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 31 mei 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 1 juni 13.30 uur: Keezen
Donderdag 2 juni 09.00 uur: wandelen
Donderdag 2 juni 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 2 juni 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 2 juni 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 3 juni 13.30 uur: Bridgen

Aanvulling Onderonsje, vitamine B12
Afgelopen 2 mei heeft Esther de Bie van Ons
Welzijn tijdens het Onderonsje in Zijtaart
gesproken over dementie. Tijdens de
presentatie heeft zij het belang van gebruik
van bepaalde vitamines toegelicht. Zij heeft
toen beloofd uit te zoeken wat het belang van
vitamine B12 is. Hieronder staat weergegeven wat zij er
over heeft gevonden.
Vitamine B12 is nodig voor de aanmaak van
rode bloedcellen en voor een goede werking
van het zenuwstelsel. Vitamine B12 zit alleen
in dierlijke producten, zoals melk,
melkproducten, vlees, vleeswaren, vis en
eieren. Vitamine B12 wordt ook wel
Cobalamine genoemd.
Bij mensen die helemaal geen dierlijke producten
gebruiken, zoals veganisten, is er een grote kans op een
tekort aan vitamine B12. Ook ouderen met de maagziekte
Atrofische gastritis of mensen met een tekort aan het
maageiwit Intrinsic factor lopen het risico op een tekort.
Een tekort aan vitamine B12 leidt tot een vorm van
bloedarmoede: Macrocytaire anemie. Ook kan het tekort
neurologische gevolgen hebben, zoals tintelingen in de
vingers, paraestesie, geheugenverlies,
coördinatiestoornissen of ataxie en spierzwakte in de benen.
Deze tekst komt van internet:
http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/vitamineb12.aspx
Hopelijk is dit een zinvolle aanvulling op hetgeen zij die
morgen heeft verteld.
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Kaarten
Uitslagen van 19 mei:
Jokeren:
Mien Ketelaars
Rikken:
1. Harrie v.Zutphen
2. Lenie Henst
3. Piet v.d.Hurk
Poedelprijs:
Bert Vissers
Loterij:
Tiny v.Zutphen

51 pnt.
109 pnt.
88 pnt.
80 pnt.
–130 pnt.

Uitslagen van 23 mei:
Jokeren:
1. Anneke v.d.Braak 134 pnt.
2. Mientje Raaijmakers 98 pnt.
Rikken: 1. Piet v.d.Hurk
89 pnt.
2. Marjo Vissers
66 pnt.
Poedelprijs:
Harrie v.Zutphen
- 35 pnt.
Loterij:
Mien Ketelaars
Biljarten KBO 19 mei 2016
Rien Kemps
33 43
Cor v.Zutphen
61 81
Mies Gibbels
39 49
Jan v.Uden
17 21
Tonnie v.Uden
31 38
Toon Nelissen
30 33
Jan de Wit
28 29
Willy v.d.Berkmortel 25 26
Willy v.d.Berkmortel 25 25
Toon Nelissen
30 28
Jan v.Uden
17 16
Jan Rijkers
16 13
Piet v.d.Hurk
38 27

- Chris v.Helvoirt 19
- Toon Cissen
70
- Cor Coppens
22
- Cor Coppens
22
- Frans v.d.Broek 21
- Toon Cissen
70
- Tonnie v.Uden 31
- Frans v.Leuken 42
- Wim v.d.Sanden 45
- Wim v.d.Sanden 45
- Jan de Wit
28
- Chris v.Helvoirt 19
- Rien v.Tiel
29

18
53
24
18
5
49
26
36
27
36
15
12
18

Uitslagen van het nederlaag toernooi in Boekel:
1. Raamhoeve
29,42 %
2. Erp
28,93 %
3. Zijtaart
26,13 %
4. De Mortel
24,63 %
5. Mariahout
21,08 %
6. BeekenDonk
20,03 %
7. Lieshout
14,56 %
8. Boerdonk
4,94 %
9. Volkel
4,49 %
10. Venhorst
- 2,30 %
12. Eerde
- 4,74 %
14. Mariaheide
- 6,41 %
16. Deurne
- 8,93 %
18. Keldonk
-11,13 %
20. Odiliapeel 2 -17,15 %
22. Uden
-20,68

11. Odiliapeel
13. Veghel
15. Gemert
17. Handel
19. Wanroy
21. Vorstenbosch

- 3,96 %
- 4,99 %
- 6,68 %
-10,46 %
-13,56 %
-19,82 %
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Bridge ZBC 17 mei 2016
Lijn A
1 Gerard Bekkers & Jan Rijkers
67,42
2 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
62,25
3 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
56,84
4 Ria Veldhuis & Mien Vissers
53,20
5 Bert Kanters & Diny Kanters
51,90
6 Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
50,50
7 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
49,60
8 Ria Swinkels & Riet Koevoets
49,57
9 Riet v. Hout & Corry Kastelijn
48,58
10 Cor v.d. Berg & Cor Mollen
47,50
11 Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
46,00
12 Ben v.d. Steen & Mari v.d. Steen
42,08
13 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
25,67
Lijn B
1 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt 61,67
2 Clasien Nolle & Trudy Smulders
59,17
3 Fien Rooijakkers & Rina v. Berlo
58,75
4 Lilian Harbers & Rob Harbers
57,08
5 Ad Koevoets & Jo van de Tillaart
53,33
6 Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
50,42
7 Annie v. Berkmortel & Maria Rijken
49,58
8 Anneke Jans & Maria Pepers
46,67
(9) Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 41,67
(9) Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
41,67
11 Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
40,83
12 Hein de Wit & Jo de Wit
39,17
Bridge KBO 20 mei 2016
Lijn A
1 Cor Mollen & Marietje Mollen
2 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
3 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
4 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
5 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
6 Cees v. Hout & Riet v. Hout
7 Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
8 Theo van Dijk & Toos van Dijk
9 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
10 Toon v. Creij & Wim v. Os
11 Bert Kanters & Diny Kanters
12 Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
13 Ad Koevoets & Riet Koevoets
14 Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
Lijn B
1 Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
2 Mien Verhoeven & Mien Vissers
3 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
4 Anny v.d. Hurk & Lida v. Houtum
5 Marietje v.d. Wijgert & Toon Gevers
6 Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
7 Lenie Swinkels & Ria Swinkels
(8) Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt
(8) Jo v.d. Tillaart & Jo Verhoeven
10 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
11 Jos Peters & Maria Peters
12 Mien Vermeulen & Tonny Rijkers

60,07
58,33
57,99
55,21
54,51
54,17
50,69
50,35
48,61
45,49
43,40
42,71
39,58
38,89
58,75
58,33
56,67
55,83
51,25
50,42
49,58
45,83
45,83
45,00
42,92
39,58
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SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Zaterdag 28 mei: jeugdfietscross
Dames & Heren: zondag 29 mei, Kempentocht, pauze
in Netersel, vertrek 8.30 uur.
Senioren: woensdag 1 juni, Heusden/Vestingstad,
pauze in ‘De Pannekoekenbakker’, vertrek 8.30 uur.
VOW Jeugd 25-5-2016
Boskant D2M

VOW MD1

VOW Senioren
VOW Veteranen 28 mei 2016
VOW Veteranen
thuis Boekel Sport
VOW Senioren 26-5-2016
VOW H1
Thuis vv Reuver

18:30u
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SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 21-5-2016
Achilles Veen MA1

VOW MA1

0

5

VOW Senioren 22-5-2016
vv Reuver

VOW H1

0

0

Vivace zingt met Voyss
Op zondagmiddag 12 Juni vindt er een spetterend optreden
plaats door de 2 popkoren. Het Erpse koor Voyss en het
Zijtaarts koor Vivace zullen gezamenlijk een
middagvullend zangoptreden verzorgen in het Dorpshuis in
Zijtaart. Beide koren zullen afwisselend een aantal, veelal
bekende popsongs ten gehore brengen en zullen de middag
rond 17.00 uur afsluiten met een gezamenlijk optreden. Het
optreden vindt plaats op de binnenplaats van het Dorpshuis
waar men verzekerd is van een fantastische akoestiek,
alleen bij zeer slechte weersomstandigheden wordt er
uitgeweken naar binnen.
Iedereen is welkom vanaf 14.00 uur in het Dorpshuis en de
toegang is uiteraard gratis. De aftrap zal om 14.30 door
Voyss worden verricht.
Om het geheel nog feestelijker te maken, kan er tegen een
kleine vergoeding gebruik gemaakt worden van een
uitgebreid taartenbuffet

Laatste dag Kermis
Maandag 30 Mei
Band JUST MEN
(2 mans akoestisch formatie)
Vanaf 21.00 uur
Bij Eethuis de Reiger
Entree : GRATIS

terug te komen, maar dit was niet voldoende. Na 30 beurten
ging de winst met 110-79 naar Toon.
De laatste partij van de avond ging tussen Mark
De werkgroep van het Rode Kruis (Zijtaart)
Verbruggen (110 car.) en Hans v Erp (100 car.) Mark
organiseert op maandag 30 mei 2016 om 14.00 uur een begon met een serie van 16 caramboles en ging daarna vlot
ontspanningsmiddag voor ouderen en mensen met een door met punten maken. Wist Hans zich in andere partijen
beperking.
nog terug te vechten in de wedstrijd, tegen Mark lukte dit
echter niet. In 21 beurten en zonder een poedel te maken
Deze bijeenkomst is in dorpshuis Het Klooster.
ging de winst met 110-63 naar Mark.
Heeft u belangstelling, dan kunt u zich melden bij:

Rode Kruis

mevr. M. Hooijmans, tel.34 01 13 of
bij mevr. M. van Hout, tel. 34 13 02.

Best of Seven
Het begint spannend te worden in de kop van de Best of
Seven. Na 5 speelrondes zijn er maar liefst 3 koplopers met
elk 6 punten. Het wordt dus dringen voor de 2
finaleplaatsen.
Ruud Cissen (120 car.) had een vrij makkelijke partij tegen
Martien Verbruggen (100 car.) Het liep bij Ruud makkelijk
en hij bouwde dan ook snel een grote voorsprong op. Het
belangrijkste wapenfeit van Martien was een serie van 20
caramboles in de 13e beurt. Ruud won uiteindelijk in 24
beurten met 120-69.
In de 2e partij moest Leon Cissen (90 car.) het opnemen
tegen Toon Verbruggen (110 car.) Met een serie van 25
caramboles in de 2e beurt wist Toon een voorsprong van
ruim 20 caramboles op te bouwen. Die voorsprong had hij
ook nodig omdat Toon 20 caramboles meer moest maken
dan Leon. Tegen het einde van de partij wist Leon even iets

Stand na 5 avonden:
1 Leon Cissen
Toon Verbruggen
Mark Verbruggen
4 Martien Verbruggen
5 Ruud Cissen
6 Hans v Erp
7 Cor vd Hurk

6 pt
6 pt
6 pt
5 pt
4 pt
3 pt
0 pt

Donderdag 24 mei a.s. staan de volgende wedstrijden in ’t
Dorpskaffee op het programma (waarbij u als publiek van
harte welkom bent):
20.00 uur Cor vd Hurk 90 car. - Ruud Cissen 120 car.
21.15 uur Martien Verbruggen 100 car. - Hans v Erp 100
car.
22.30 uur Leon Cissen 90 car. - Mark Verbruggen 110 car.
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KTC kermistoernooi

Zondag 29 mei organiseert
carnavalsvereniging De Reigers weer haar
jaarlijkse vlooienmarkt. Deze vlooienmarkt
is in de Pastoor Clercxstraat tussen Café
zaal Kleijngeld en ’t Dorpskaffee. De
verkoop van de vele waardevolle spullen
start om 10.00 uur en duurt tot 14.30 uur. Er
wordt geen entree gevraagd, dus is er ook
geen controle bij de toegang.
Om de organisatie de kans te geven om
alles rustig klaar te kunnen zetten blijft het terrein tot 10.00
uur voor alle publiek en kopers gesloten.

In het kader van
‘Het is altijd wel
ergens kermis’
organiseert de
Kleine Toernooien
Commissie van TV
Zijtaart het jaarlijkse
kermistoernooi. Het toernooi zal op dinsdagavond 31 mei
vanaf 19.00 uur gespeeld worden op de tennisvelden van
TV Zijtaart. Het mag dan officieel geen kermis meer zijn in
Zijtaart, maar dat mag de pret absoluut niet drukken. Leden
van TV Zijtaart kunnen zich voor dit toernooi opgeven door
zich in te schrijven via het inschrijfformulier op het
Om veel handel aan te kunnen bieden gaan we wederom
prikbord in het clubhuis. Men kan natuurlijk ook altijd even
huis-aan-huis spullen ophalen en wel op de volgende dagen. een mailtje sturen naar KTC@tvzijtaart.nl. Wij hopen weer
dat veel leden zich inschrijven om zodoende weer een mooi
Donderdag 26 Mei vanaf 18.00 uur :
toernooi neer te zetten.
Hoolstraat, Leinserondweg, Pater Vervoortstraat, Pastoor
Clercxstraat vanaf garage vd Heijden richting het kanaal,
Met sportieve groet,
Doornhoek, De hemel, Corsica, Hoge en Lage Biezen.
De Kleine Toernooien Commissie
Vrijdag 27 Mei vanaf 18.00 uur :
Pastoor Clercxstraat vanaf H vd Heijden richting
Zondveldstraat, Korenmolenweg, Zondveldstraat,
Jekschotstraat t/m Heihoef. Krijtenburg, Zijtaartseweg,
Weievenseweg, Biezendijk, Logtenburg, Laarsweg,
Kempkes
Zaterdag 28 Mei vanaf 09.00 uur :
Centrum Past. Clercxstraat, Rudebroeck, De Voortstraat,
Mr. Van de Venstraat, Keslaerstraat, Past. Kampstraat,
Bresser, Boskamp, Grootveld en Reibroekstraat.
De carnavalsvereniging moet zelf de stortkosten betalen.
Daarom vragen wij u beleefd geen waardeloze, kapotte en
volstrekt onbruikbare spullen aan te bieden. Ook t.v.toestellen, koelkasten, diepvriezers, betontegels,
betonramen, wc-potten, wastafels en bankstellen worden
door de carnavalsvereniging niet meegenomen. Toch blijft
er nog voldoende over wat u niet meer gebruikt maar wat
voor anderen nog waardevol kan zijn. Denk o.a. eens aan
boeken, speelgoed, laarzen, schaatsen, glaswerk, curiosa,
bloemen enz. enz.
Ruimt dus nu allen uw zolders en garages op zodat we de
overtollige spullen bij u op kunnen komen halen. Wij
verzoeken u deze spullen niet aan de weg te zetten. De
leden van de carnavalsvereniging zullen huis-aan-huis
aanbellen.
De vlooienmarkt op zondag 17 mei is nog een echte
ouderwetse vlooienmarkt. Men kan er nog snuffelen tussen
de spullen die staan uitgestald op de kramen of die nog in
dozen zitten. Een bezoekje aan de Zijtaartse vlooienmarkt is
daarom supergezellig en zeker de moeite waard.

C.V. De Reigers.

Uitslagen Externe Competitie TV Zijtaart
Donderdag: 19 mei 2016
Dames 17+ - Skinlo 2
1-3
Vrijdag: 20 mei 2016
LTC De Rackets 1 - Heren 50+ 0-4
Heren 35+ - De Hopbel 3
0-4
Dames 35+ - LTV Munsel 1
4-0
Zaterdag 21 mei 2016
Dames 35+ - TV 't Slotje 2
4-0
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GESLAAGD EFM KAMP

Op 3 juni 2016 beklimmen Mari en Mark van der Heijden
de Mont Ventoux voor de ALS stichting. Zij fietsen samen
als Team Zijtaart. De uitdaging is de Meester van de Kale
berg, een tour van 140 km.
Voor meer informatie of donatie zie webpagina:
www.tourduals.nl
Veel succes!

Tijdens het pinksterweekend
heeft alweer het 25e EFM
kamp op de voetbalvelden
van VOW plaatsgevonden
met als thema “FEEST”.
Wel 50 kinderen met
begeleiding hebben daar in tenten geslapen en diverse
activiteiten gedaan, zoals een spellenavond, wandeltocht,
diverse spellen in de bossen van Mariahout, een quiz en
een zeskamp. Na een spannende strijd kwamen uiteindelijk
De Taarten als winnaar uit de bus. We kunnen met zijn
allen wederom terugkijken op een geslaagd jeugdkamp.
Wij willen graag de sponsors Eethuis de Reiger, Ad en
Gerrie van Kessel, Hetty’s Dorpswinkel, Ingenieursburo
Verhoeven en Leenders en Em-Te bedanken. Verder willen
wij Jong Nederland bedanken voor het beschikbaar stellen
van de tenten. Ook willen wij alle leiders/leidsters,
nachtwakers en andere vrijwilligers bedanken die
meegeholpen hebben aan het jeugdkamp.
Organisatie EFM kamp

Zaterdag 28 mei Jeugdfietscross.
Op zaterdag 28 mei 2016 is het weer tijd voor de jaarlijkse
Rabobank Jeugdfietscross.
De fietscrosswedstrijden worden gehouden op het paardenen ponyoefenterrein “De Leinse Hoefslag” aan de
Leinserondweg te Zijtaart.
Graag nodigen wij iedereen uit om onze jeugdige
fietscrossers te komen aanmoedigen.

Pannenkoekconcert een succes
Op zondag 22 mei organiseerde fanfare Sint Cecilia met
haar opleidingsorkest, opstapslagwerkgroep en de
jeugdslagwerkgroep een Pannenkoekconcert. Veel ouders,
broertjes, zusjes, opa's, oma's en andere belangstellenden
waren naar het Dorpshuis gekomen om te luisteren naar de
muziekkwaliteiten van onze jeugd. Zoals de naam van dit
concert al zegt, werden er tijdens het concert heerlijke
pannenkoeken gebakken door onze bakkers Ruud en Björn.
Door het weer hebben we moeten besluiten om het concert
binnen uit te voeren, maar dit mocht de pret zeker niet
drukken. Het opleidingsorkest en de slagwerkgroepen
hebben zich weer van hun beste kant laten zien en horen.
Aan de vele lege bordjes en de heerlijke poedersuiker en
stroop op de grond kunnen we de conclusie trekken dat het
een geslaagd concert was. De pannenkoeken hebben goed
gesmaakt mede door de sponsoring van De Reiger, bedankt
hiervoor.
Het was een geslaagde ochtend en zeker voor herhaling
vatbaar.
Bestuur fanfare Sint Cecilia Zijtaart

We rekenen op goed weer. Tevens wordt er een loterij
gehouden waarbij als hoofdprijs een splinternieuwe
professionele crossfiets is te winnen. Verder zijn er diverse
andere leuke prijzen.
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In het centrum van Zijtaart
van 10.00 tot 14.30 uur
(tot 10.00 uur blijft het terrein
voor kopers en het publiek gesloten)
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Zaterdag 28 mei Jeugdfietscross.
Op zaterdag 28 mei 2016 is het weer tijd voor de jaarlijkse
Rabobank Jeugdfietscross.
De fietscrosswedstrijden worden gehouden op het paardenen ponyoefenterrein
“De Leinse Hoefslag” aan de
Leinserondweg te Zijtaart.
Graag nodigen wij iedereen uit om onze jeugdige
fietscrossers te komen aanmoedigen.
We rekenen op goed weer. Tevens wordt er een loterij
gehouden waarbij als hoofdprijs een splinternieuwe
professionele crossfiets is te winnen. Verder zijn er diverse
andere leuke prijzen.
STARTVOLGORDE AANVANG VANAF 13.30 UUR.
3-4-5 jaar meisjes
groep oranje
1
101
Loïs van de Donk
102
Iza Jagers
103
Lynn de Wildt
104
Iris van Nuland
105
Floor van Asseldonk
2

106
Maud Gevers
107
Jill Barten
108
Merel Vissers
109
Esmee van Tiel
110
Lieke Schepers
Nummer 1 en 2 rechtstreeks naar de finale
1 herkansing
Nummers 1 en 2 herkansing naar de finale
6 meisjes in de finale.

25 mei 2016 – 1 juni 2016

STARTVOLGORDE AANVANG VANAF 13.30 UUR.
6-7 jaar meisjes
groep oranje
1
115
Liza van Genugten
116
Esmee van Asseldonk
117
Maud van Asseldonk
118
Vera van Lankvelt
119
Isis Hoefnagel
120
Fleur van Moorsel
3 ritten
1
1 punt
2
2 punten
3
3 punten etc..
Na 3 ritten minste punten is winnaar
bij gelijke stand is de laatste rit bepalend
STARTVOLGORDE AANVANG VANAF 14.15 UUR.
6-7 jaar jongens
groep blauw
1
101
Sam Bergenhuizen
102
Jan Timmers
103
Luka Peters
104
Jurre van Laarhoven
105
Robin Vissers
2

STARTVOLGORDE AANVANG VANAF 13.30 UUR.
3-4-5 jaar jongens
groep blauw
1
102
Wess Jagers
103
Ravi de Wildt
104
Tijm Embregts
105
Jesse van Dijk
106
Viggo Vissers
118
Tijn van der Heijden
2

107
108
109
110
111
119

Jorn Bergenhuizen
Jelte van Eert
Kai Hokke
Filip Oblizajek
Loek Hooijmans
Jens Egelmeers

3

112
Raf Verhoeven
113
Guus van Laarhoven
114
Robin Coppens
115
Guus van Nunen
116
Tren Hoefnagel
117
Mees Embregts
Nummer 1 en 2 rechtstreeks naar de finale
2 herkansingen
Nummers 1 beide herkansingen naar de finale
8 jongens in de finale
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106
107
108
109
110

Bram Swinkels
Ties van Eert
Wibe Coppens
Rink van Hoof
Wout Rooijakkers

Nummer 1 en 2 rechtstreeks naar de finale
1 herkansing
Nummers 1 en 2 herkansing naar de finale
6 jongens in de finale.
STARTVOLGORDE AANVANG VANAF 14.15 UUR.
8-9 jaar meisjes
groep oranje
1
101
Anne Timmers
102
Lindy van Genugten
103
Nynke Broens
104
Mara van der Heijden
105
Milou Kemper
3 ritten
1
2
3

1 punt
2 punten
3 punten etc..
Na 3 ritten minste punten is winnaar

.
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STARTVOLGORDE AANVANG VANAF 14.15 UUR.
8-9 jaar jongens
groep oranje
1
112
Mas Verkampen
113
Jacco Hurkmans
114
Wick van de Ven
115
Raf Hokke
116
Jaap van der Linden
117
Mats van den Berkmortel
2

118
Bram van Asseldonk
119
Finn van de Donk
120
Matthy Padilla
121
Floris Klein Breteler
122
Bram van de Ven
123
Yannick Hurkmans
Nummer 1 en 2 rechtstreeks naar de finale
2 herkansingen
Nummers 1 herkansing naar de finale
6 jongens in de finale

STARTVOLGORDE AANVANG VANAF 15.00 UUR.
10 jaar en ouder meisjes
groep oranje
1
112
Rachel Verhoeven
113
Robin de Vries
3 ritten ritten
1
2
3

1 punt
2 punten
3 punten etc..
Na 3 ritten minste punten is winnaar

STARTVOLGORDE AANVANG VANAF 15.00 UUR.
10 en ouder jongens
groep blauw
1
101
Alwin Broens
102
Joep van Zutphen
103
Tygo Rooijakkers
104
Gijs van Lankvelt

25 mei 2016 – 1 juni 2016
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Oprichting van nieuwe Stichting
PieterBrueghelHuis
Een jaar geleden startte het burgerinitiatief
PieterbrueghelHuis met hun droom om een
ontmoetingshuis voor kwetsbare mensen in Veghel te
realiseren. Met elkaar is hard gewerkt aan de ontwikkeling
van een businesscase, gebaseerd op de maatschappelijke
opbrengst van dit burgerinitiatief. De initiatiefgroep is er
klaar voor om de stap van droom naar werkelijkheid te
zetten. Op vrijdag 20 mei was het zover en vond de
officiële oprichting plaats van deze nieuwe
stichting 'PieterBrueghelHuis' in het kantoor van notaris
Schepers & van Nunen aan de N.C.B.-laan in Veghel. De
stichting stelt zich ten doel het realiseren van faciliterende
ontmoetingsvoorziening voor kwetsbare mensen met een
chronische aandoening en hun mantelzorgers. Het opzetten,
ondersteunen en borgen van de vrijwilligersorganisatie die
daarvoor nodig is. Het tot stand brengen van een
leerwerkbedrijf in het kader van de beroepspraktijkvorming
van scholieren en een vrijwillige leer/werkplek voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De stichting
heeft een deelnemersraad. Notariskantoor Schepers & van
Nunen was bereid om geheel belangeloos aan de oprichting
van de stichting mee te werken.
Het burgerinitiatief wordt breed maatschappelijk gedragen.
Vanuit diverse hoeken wordt dit burgerinitiatief gezien en
ondersteund. Zo was het burgerinitiatief
PieterBrueghelHuis één van de beste ideeën van Nederland
tijdens VSB-fondscampagne 'Verzilver je idee',
genomineerd door Godshuizenprijs, geselecteerd en
begeleid door Platform 31 van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en hebben ze onlangs een prachtig
investeringsbedrag van de Sligro mogen ontvangen. De
initiatiefnemers van het PieterBrueghelHuis willen in
samenwerking met gemeente Veghel onderzoeken hoe hun
droom PieterBrueghelHuis werkelijkheid kan worden in het
voormalige pand Pieter Brueghel aan de Middegaal in
Veghel.

2

105
106
107
108

Luuk van Asseldonk
Gijs van der Linden
Sjoerd van der Linden
Luc Brugmans

3

109
Sem Verhoeven
110
Thijs van Moorsel
111
Luuk Bergmans
112
Janus Klein Breteler
113
Sten Kemper
Nummer 1 rechtstreeks naar de finale
2 herkansingen
Nummers 1 beide herkansingen naar de

Op de foto staan Bestuursleden: van links naar rechts
Voorzitter Fer van Campen, Penningmeester Gerry
Hurkens, Myriam Simons, Secretaris Jo Fijen en Ad
Nijssen.

finale
5 jongens in de finale

Voetnoot: voor meer informatie kunt u contact opnemen
met : F. van Campen 06-20610988
en fer@vancampen-berlie.nl

finale
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DDB blijft hameren op
actuele thema’s
Tijdens de raadsvergadering
van donderdag 19 mei heeft
DDB van de gelegenheid
gebruik gemaakt om enkele thema’s voor het
voetlicht te schuiven. DDB maakt zich met name
zorgen om de buitensportverenigingen, het
Poliklinisch Diagnostisch Centrum en de sociale
woningbouw.
Buitensportverenigingen.
Nog steeds verkeren de buitensportverenigingen in een
onzekere situatie. De voorstellen voor zelfwerkzaamheid
zijn niet helder, we zien veel onzekerheden. Op verzoek
van DDB wordt hier in de commissievergadering van P en
S op 26 mei uitvoerig over gesproken. Zowel de
raadsinformatie-nota als de brandbrief privatisering
buitensport verenigingen zijn door DDB op de agenda
gezet. De geluiden en zorgen van de verenigingen moeten
serieus genomen worden. Zij voelen zich tekort gedaan
door het College B en W van Veghel. DDB zal in deze
commissie een voorstel doen, zodat men in goed overleg tot
overeenstemming kan komen.
Poliklinisch Diagnostisch Centrum
DDB heeft al meerdere malen aan de bel getrokken als het
gaat over het Poliklinisch Diagnostisch Centrum (PDC).
Ondanks afspraken en toezeggingen van de minister zitten
de inwoners van Veghel tot op de dag van vandaag zonder
een PDC en moeten zij noodgedwongen naar het
Ziekenhuis Bernhoven in Uden. Dit terwijl inwoners van
Oss al lang en breed gebruik kunnen maken van de
faciliteiten. DDB was dan ook blij dat deze mening gedeeld
werd in de raadsvergadering en dat we gezamenlijk een
opdracht aan de wethouder konden formuleren: ‘Ga snel in
gesprek met Bernhoven, kom met heldere informatie terug
en houdt Bernhoven aan de gemaakte afspraken. De
inwoners van Veghel hebben hier recht op.’
Sociale woningbouw
DDB vroeg zich ten slotte af waarom de sociale
woningbouw nog steeds niet op gang komt in de gemeente
Veghel. Het is onbegrijpelijk dat er geen snelheid zit in de
voortgang. Op vragen van DDB aan de wethouder, geeft hij
aan dat er voldoende grond voorradig is in de diverse
kernen. Woningbouwcoöperatie AREA meldt dat de
financiën ook niet het probleem zijn. Waarom er – ondanks

de toezeggingen - dan toch maar niet gebouwd wordt, is
voor DDB volstrekt onbegrijpelijk. Men wijst continu naar
elkaar, maar er gebeurt niets. DDB heeft gevraagd om actie
te ondernemen: geen loze toezeggingen maar echte
resultaten: ‘Geen woorden maar daden! Bouwen in ALLE
kernen van Veghel, en snel!’
Marja vd Heijden, raadslid DDB

CDA wil goede en bereikbare zorg in
Veghel
In de gemeenteraadsvergadering van 19 mei nam de raad
unaniem een motie aan die door de fracties van CDA,
VVD, DDB en SP werd ingediend. Na ruim tien jaar
gepraat over het alternatief na het vertrek van de totale
ziekenhuiszorg uit Veghel, is er nog steeds geen helderheid.
Signalen van ongeruste burgers zijn opgepakt en verwoord
in een dringend verzoek aan Burgemeester en Wethouders.
Uden heeft inmiddels haar nieuwe ziekenhuis en Veghel zit
nog steeds met lege handen, ondanks de voorwaarden die
de minister destijds aan de nieuwbouw in Uden stelde. Ook
de geluiden vanuit Bernhoven over een alternatief in
Veghel, een diagnostisch poliklinisch centrum (DPC) die de
pijn van het afgestane ziekenhuis een beetje zal doen
verzachten, zijn in de loop der tijd verstomd. Zo’n DPC zou
dan meteen een waarborg zijn voor de continuïteit en
nabijheid van kwalitatieve zorg, met name voor de minder
mobiele, vaak oudere inwoners.
De hoop op een DPC is onder de Veghelse burgers zo goed
als vervlogen en de teleurstelling is groot. Ziekenhuis
Bernhoven lijkt zich in dit kader in de luwte te hebben
opgesteld. De indieners van de motie roepen het college
daarom op om met het ziekenhuisbestuur aan tafel te gaan
en de vele vragen beantwoord te krijgen. De belangrijkste
daarbij is toch wel wanneer de Veghelaren op een medisch
steunpunt in de kern mogen rekenen. In het beleidsplan
2012-2016 van Bernhoven is hiervan immers nog steeds
sprake en de ministeriele voorwaarde is ook niet van tafel,
aldus de CDA-fractie.


Donderdag 26 mei heeft motorclub Veghel
haar 1ste avondrit
We toeren door het mooie peellandschap. Voor leden is
deze rit gratis. Voor niet leden vragen we een bijdrage van
€ 2,00. We vertrekken om 19.00 uur vanaf D'n Brouwer,
Dobbelsteenplein 1 te Mariaheide. De route wordt hier op
je navigatie gezet. Dus zorg dat je er op tijd bij bent.
Wil je meer informatie over de club kijk dan op
www.motorclubveghel.nl
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VV Reuver - VOW 0-0 (0-0)
NACOMPETITIE 22 mei 2016
Beter VOW vergeet te scoren
Gesteund door ruim 100 mensen uit Seitert, inclusief
sportman van het jaar Jhonno van Rooy (in onze ogen Mari
vd Linden), gingen we per luxe touringcar naar Reuver..
jaja.. een bijna interland voor onze brigade van VOW.
Vanaf het eerste fluitsignaal een beter VOW dat
daadwerkelijk wilde voetballen. Verschillende kansen
werden gecreëerd uit standaard situaties, maar helaas geen
doelpunten. Reuver voornamelijk 'gevaarlijk' uit de
omschakeling en toeval voetbal. Rust 0-0.
Na de rust wederom VOW dat het initiatief neemt en
gewoon beter voetbalt. Na 60 min. een charge op onze oh
zo faire Mark vd Crommert en dat betekent 2x geel en dus
rood voor hun sympathieke nummer 10. Direct hierna 2
reuze kansen voor VOW. Maar o.a. onze kleine maar oh zo
grote leider, Tielemans faalt oog in oog met de sluitpost.
Nadien vergeet VOW te voetballen en de ruimte te
benutten. Maar 2 vlijmscherpe counters van Reuver worden
gelukkig gepareerd door onze rots in de branding torso
Niek. De laatste 10 min. nog diverse “mogelijkheden” voor
onze VOW mannen, maar zonder positief resultaat.
Eindstand 0-0.
Al met al een goede wedstrijd in voor velen de eerste
interland in hun (prille) carrière. Donderdag 26 mei om
19.00 uur gaat VOW vol voor promotie naar de 4e klasse.
Een klasse waar VOW zeker thuishoort. Wij gaan er vanuit
dat iedereen in grote getale in het mooie oranje komt
opdagen en onze mannen naar de 4e klasse gaat
schreeuwen. Dit zou al met al een mooie afsluiting zijn van
een prachtig seizoen 2015-2016.
® Jeroen Bosch


Ruitersport Zijtaart - Wederom winst voor
Ise Kemper op de tweede selectiewedstrijd
Afgelopen weekend vond de tweede selectiewedstrijd
plaats in Sint Anthonis.
Op zaterdag mochten de ponyruiters zich van hun beste
kant laten zien. En dat deed Ise Kemper. Hij won ook de
tweede selectiewedstrijd met zijn pony Diamond!
Maximale score tot nu toe dus.
Nikki van den Hoogen blijft goed scoren met haar pony
Cocktail. Nu werd ze namelijk 2de met een hoog punten
aantal.
Merel Kriek heeft een keurig resultaat gehaald met springen
in de klasse DM. Ze werd namelijk 2de.
Ook het ponyviertal heeft meegereden. Ze hebben veel
plezier gehad samen en behaalden een 3de plaats.
Daarnaast zijn er door Lieke Blokx, Romee Nooijen, Shirly
van Dijk en Sophie van der Vorst hele mooie punten
gehaald wat goed was voor meerdere winstpunten.
Op zondag was het de beurt aan de paarden. Loes van
Asseldonk haalde twee keer prijs, waaronder een mooie 2de
plek. Tijdens de eerste proef was er wat spanning maar de
tweede proef ging bijna vlekkeloos.
Nathalie Blokx had een nette proef gereden met Helianthus
en won daarmee een 4de prijs.
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Er zijn weer mooie resultaten gehaald door onze clubleden.
Sint Anthonis - prijswinnaars pony's
Dressuur
Klasse CB
Pl.
Pnt.
Ise Kemper
Diamond
1ste
204
Klasse DL2
Nikki van den Hoogen Cocktail
2de
212
Springen
Klasse DM
Merel Kriek
Wodan
2de
Prijswinnaars paarden
Dressuur
Klasse B
Pl.
Pnt.
Pl.
Pnt.
Nathalie Blokx
Helianthus 4de
194,5
Klasse
Loes van Asseldonk Fitzroy 6de 63.8% 2de 204,5

Interpunctie
Tips voor het oplossen van een conflict
Bij een conflict heeft men vaak beiden het gevoel dat men
gelijk heeft (en dus dat de ander fout zit). Men wil persé
gelijk hebben, men wil persé het gevecht “winnen”.
Daarom is men geneigd zich vooral te focussen op wat men
de ander wil verwijten en vergeet men te luisteren naar de
ander. En als je niet luistert naar de ander, zal die ander
steeds harder gaan roepen, want hij/zij wil gehoord
worden!! Zo kom je nooit dichterbij elkaar. Dus luister en
laat zien dat je luistert. Erken het gevoel van de ander, dat
is niet hetzelfde als hem/haar gelijk geven.
Ook wordt vaak gevraagd “waarom” men iets wel of niet
gedaan/gezegd heeft. Zo’n “waarom vraag” drukt de ander
in de verdediging (denk bv. aan je moeder die soms vroeg
Waarom heb je je kleren niet opgeruimd??). Je werd al
boos om de vráág!!
Er zijn talloze valkuilen in het uitpraten van conflicten. Met
familie is het gevaar groot dat er twee kampen ontstaan, die
de strijdlustige partijen nog verder aanmoedigen (soms
bewust, meestal onbewust, bv. door een van de partijen
gelijk te geven).
Tips:
1.
2.
3.
4.

zeg dat je er allebei uit wilt komen
luister goed en vraag door
erken de gevoelens van de ander
stel geen “waarom”vragen, maar stel de vraag
minder aanvallend (hoe komt het dat..)
5. spreek vanuit jezelf (niet JIJ doet…., maar IK
VOEL….) en zéker niet “jij bént”
6. vermijd het gebruik van woorden als “altijd” en
“nooit”
7. hou het bij één onderwerp

Als je er desondanks niet uitkomt, realiseer je dat familie
belangrijk is. Zeg bv.: ik vind het jammer dat we er niet
uitkomen, ik had het graag opgelost gehad, misschien
moeten we er later nog eens op terugkomen. Ik waardeer
jouw inspanningen om het op te lossen.
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