Om niet te vergeten’
Op zondag 29 mei werd het boek ‘Om niet te vergeten’ officieel gepresenteerd in het
Oude Raadhuis van Veghel. Het boek, naar een idee van Marie-José
Keurlings, kreeg als subtitel: ‘Beelden en woorden kleuren de gemeente Veghel’.
Het is een boek voor de Veghelaren, over Veghel en haar kerkdorpen om de gemeente
Veghel niet te vergeten in gemeente Meierijstad. Een boek om in te kijken, te lezen én om
in te kleuren. Voor jong en oud. Een boek dat je boeit, ontroert en verrast. En ook een boek
met speciale aandacht voor onze dementievriendelijke gemeente. “Wanneer je ouder wordt
en dingen gaat vergeten, kunnen beelden veel houvast geven.”
De tekeningen nodigen niet alleen uit tot kijken, ontdekken, bewonderen en ophalen van
herinneringen, maar kunnen ook nog eens door de lezer zelf ingekleurd worden. De mooie
foto’s en poëtisch gekozen woorden laten zien, hoe trots we mogen zijn op Veghel en haar
kerkdorpen.
Inmiddels is het boek mee naar huis gegaan met ruim 2400 basisschoolleerlingen en ook in
veel verzorgingshuizen is er al over gesproken. Want over de ziekte Alzheimer spreken, is
minder erg dan er over zwijgen! Dat is nu juist de opzet van het boek: met elkaar in gesprek
gaan, om niet te vergeten….
Daarom is het vanaf nu ook in alle kerkdorpen te koop. Het boek ‘Om niet te vergeten’ ligt
ter inzage en te koop voor € 12.50 in het Dorpshuis.
De opbrengst gaat naar de Stichting ‘Dementievriendelijk Meierijstad’.
www.veghel.nl/dementievriendelijk

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 3 juli 9.30 u. Naviering Communie en Vormsel Pater van Delden en
Diaken van der Zanden m.m.v. het koor “Vivace”
Wij gedenken: Jaargetijde Grard en Jans van Eert- Zomers en dochter Tonny;
Mnd.ged. Johan en Doortje van Nunen- Brugmans; Jaargetijde Harrie en Drika van
Eert- van Berkel; Antoon en Betje van den Berg- van Eijndhoven
(vanw.verjaardag); Martien van den Tillaart (vanw. verjaardag).

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 Pantein 0900-8803
Ons Welzijn, Ouderenwerk 36.73.09
Aanzet maatschappelijk werk 36.69.86
Brabantzorg
088-99.85.555
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kunnen stellen van hetgeen inwoners in Zijtaart in het kader
van zorg en aan- dacht nodig hebben/wenselijk achten.
Besturen van verenigingen hebben hiervoor een uitnodiging
Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij
ontvangen om eigen ervaringen vanuit die verenigingen
zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te
naar voren te kunnen brengen. Voorbeeld: een
halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren,
buurtvereniging kan op de hoogte zijn van een situatie van
Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222
een buurtbewoner waarvoor een speciale aandacht een
477 39.
goede zaak kan zijn. Om dit te delen met de werkgroep
Zorg-en-Welzijn is er een kans om (indien nodig) verdere
Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u verpakt
stappen te zetten. We gaan uit van een goede opkomst voor
inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het voetbalseizoen
deze bespreking. Verenigingen, die geen aparte uitnodiging
op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Voor meer informatie:
hebben gehad, mogen vanzelfsprekend aansluiten op deze
06-22496798.
avond.

BELANGETJES

Nieuws van de Dorpsraad

Stand van zaken N279-situatie:
-De algemene communicatie over de N279-Zuid wordt
verzorgd door de provincie in samenwerking met de
gemeenten.
-Op 17 mei zijn de leden van de klankbordgroep N279-Zuid
bij Veghel geconsulteerd over welke alternatieven wel en
niet worden onderzocht. (Inhoudelijke informatie volgt
volgende week in Zijtaarts Belang).
-Na de zomervakantie wordt het concept Notitie Reikwijdte
en Detailniveau, waarin de scope van het project N279Zuid staat, ter inzage gelegd. Iedereen kan dan een
zienswijze indienen.
De vervolgstappen zijn:
- 30 juni: concept bestuursovereenkomst N279-Zuid in
Dorpsplein
commissie Ruimte & Milieu
Uit het overleg met de medewerkers van de gemeente is
- 4 juli: concept bestuursovereenkomst N279-Zuid in
gebleken, dat de werkzaamheden aan de parkeerplaatsen
raadsvergadering
voor het dorpsplein pas in het najaar worden uitgevoerd. De - 11 juli: tekenen bestuursovereenkomst in stuurgroep
gemeente geeft deze opdracht aan de aannemer in
N279-Zuid
combinatie met het herbestraten van de Meester van de
- september 2016: ter inzagenlegging concept-Notitie
Venstraat.
Reikwijdte en Detailniveau (NRD) t.b.v. indienen
Dit staat al enige tijd op de rol, maar zal ook pas na de
zienswijzen
zomervakantie worden uitgezet. Daarbij is opgenomen dat
- oktober/november: vaststellen NRD door Gedeputeerde
de toegang naar het parkeerterrein naast de Mariakapel
Staten
breder en gemakkelijker wordt.
- najaar 2016-voorjaar 2017: project-MER N279-Zuid
Na de zomervakantie zullen er nog meerdere activiteiten
(Milieu-Effecten-Rapportage)
aan het nieuwe dorpsplein worden uitgevoerd zoals het
- 2017: ruimtelijke procedure(s) N279-Zuid
plaatsen van 3 banken, planten van 3 bomen en het
(De data van 30 juni en 4 juli zijn onder voorbehoud van
terugplaatsen van het 2-kinderen-beeld.
instemming van de agendacommissie).
Ook moeten er nog specifieke voorbereidingen worden
gedaan voor het aanbrengen van 2 of 4 lantaarns. Al met al Tot zover deze mededelingen; zie ook onze website
is er dus nog wat tijd nodig, maar voor het einde van het
www.dorpsraadzijtaart.nl
jaar zal het dorpsplein volledig in orde zijn.
Duo-fiets
Van de duo-fiets wordt veel gebruik gemaakt en dat is een
mooi resultaat. Ook dit jaar zal evenals vorig jaar de duofiets in de vakantietijd beschikbaar blijven. Tot en met
zaterdag 6 augustus staat deze fiets bij Fietsenwinkel
Zijtaart; tijdens een vakantieperiode is de Fietsenwinkel
Zijtaart gesloten.
Daarom staat de duo-fiets vanaf zondag 7 augustus tot en
met maandag 22 augustus geplaatst bij:
Jan van Nunen, Zondveldstraat 1a. Vanaf 23 augustus
zal de duofiets weer op de vertrouwde plek in
Fietsenwinkel Zijtaart staan.

AED’s in Zijtaart
Met betrokkenen houden we op donderdag 14 juli a.s. om
20:00 uur een vervolgbijeenkomst om besluiten te kunnen
nemen t.b.v. de doelstelling die we onlangs hebben
vastgesteld: voor het einde van 2016 zijn er in ons dorp 4
AED-apparaten beschikbaar. Concrete informatie volgt als
alle voorbereidingen zijn afgerond.
Zorg en Welzijn Zijtaart
Ook op donderdag 14 juli a.s. om 20:45 uur houden we
overleg met afvaardigingen van een aantal Zijtaartse
verenigingen over Zorg en Welzijn in ons dorp. Met name
is er de behoefte van de werkgroep om zich op de hoogte te
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JAZ zoekt (nog steeds) vrijwilligers!
Inmiddels worden de laatste voorbereidingen voor de JAZdagen afgerond. Bijna alles is geregeld en ligt klaar voor de
JAZ-dagen maar….we missen nog wat! En dat zijn
vrijwilligers!
De afgelopen jaren blijkt het steeds moeilijker te worden
om onze vrijwilligersplanning rond te krijgen. Meestal lukt
dit nét door onze actieve werving tijdens Zijtaart Biedt
Meer.
Helaas is dat, ondanks de inzet van de JAZ-leden, dit jaar
(weer) niet gelukt!
Dit wil zeggen dat we op dit moment nog een aantal
mensen tekort komen om de Zijtaartse kindervakantieweek
in goede banen te leiden.
Dus heb je tijd om ons te komen helpen?
Meld je dan alsjeblieft zo spoedig mogelijk aan bij Petra
van Gorkum of via jaz@zijtaart.nl.
Doen je kinderen mee, maar heb je jezelf nog niet
opgegeven? Meld je dan snel aan, jouw kinderen vinden
het leuk als je samen met hen plezier komt maken tijdens
de JAZ-dagen!
Voor de 2e en 3e-jaars scholieren van de middelbare school
geldt dat de JAZ-dagen ook als Maatschappelijke Stage kan
worden gebruikt.

Aanbiedingen voor a.s.
vrijdag en zaterdag :
Kippenbouten 500 gram €1,95
500 gram gehakt hoh en 500 gram verse worst
samen voor € 7,99
100 gram kip in aspik of 100 gram kip bacon
voor € 1,45
Kipvinken 5 halen 4 betalen
Verse rauwkost en aardbeien in het weekend
U kunt deze ook bestellen
voor uw barbecue partijen.

We zijn nog op zoek naar:
Hand- en spandiensten (o.a. opbouwen terrein):
• Diverse vrijwilligers voor zaterdagochtend en middag 27 augustus
• Diverse vrijwilligers voor maandagochtend en middag 29 augustus
Spel- en creatiefbegeleiders:
• 2 vrijwilligers voor dinsdagochtend 30 augustus
• 9 vrijwilligers voor dinsdagmiddag 30 augustus
• 9 vrijwilligers voor woensdagochtend 31 augustus
• 10 vrijwilligers voor woensdagmiddag 31 augustus
• 13 vrijwilligers voor donderdagochtend 1
september
• 10 vrijwilligers voor donderdagmiddag 1 september
Diverse:
• 8 frietgezinnen voor donderdagmiddag 1 september
(16.00u)
• 1 Nachtwaker voor maandag- op dinsdagnacht
• 1 Nachtwaker voor dinsdag- op woensdagnacht
• 2 Nachtwakers voor woensdag- op donderdagnacht
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KBO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

AGENDA:
Maandag 4 juli 13.30 uur: Fietsen
Maandag 4 juli 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 5 juli 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 5 juli 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 5 juli 13.00uur: Vrij biljarten
Woensdag 6 juli 13.30 uur: Kienen
Donderdag 7 juli 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 7 juli 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 7 juli 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 7 juli 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 8 juli 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van 23 juni:
Jokeren:
1. Mientje Raaijmakers
Rikken:
1. Jan v.Zutphen
2. Marjo Vissers
3. Bert Vissers
Poedelprijs:
Lenie Henst
Loterij:
Harrie v.Zutphen
Uitslagen 27 juni.
Jokeren:
1. Jaantje v.d.Burgt
2. Ciska Coppens
Rikken:
1. Jan v.Zutphen
2. Marjo Vissers
3. Willy v.d.Berkmortel
4. Henk v.d.Ven
Poedelprijs:
Ad v.d.Heijden
Loterij:
Leny Henst
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Albert v.d. Hurk & Piet v Schaijk
Clasien Nolle & Trudy Smulders
Maria Rijken & Marietje Wijgert
Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
Ad Koevoets & Jo van de Tillaart
Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
Hein de Wit & Jo de Wit
Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt

120,0
114,0
106,0
105,0
102,0
95,0
84,0
83,0
81,0
70,0

KBO 24 juni 2016
Lijn A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

182 pnt.
136 pnt.
77 pnt.
47 pnt.
–76 pnt.

128 pnt.
72 pnt.
120 pnt.
97 pnt.
93 pnt.
72 pnt.
- 25 pnt.

BILJARTEN KBO 23 juni 2016
Tonn Verbruggen
23 37 - Jan v.Uden
Jan v.d.Oever
17 27 - Mies Gibbels
Willy v.d.Berkmortel 25 30 - Piet v.d.Hurk
Tonnie v.Uden
31 35 - Jan v.Uden
Piet v.d.Hurk
38 39 - Toon Nelissen
Toon Opsteen
34 37 - Wim v.d.Sanden
Chris v.Helvoirt
19 19 - Wim v.d.Sanden
Piet v.d.Hurk
38 29 - Chris v.Helvoirt
Rien Kemps
33 25 - Cor Coppens

17
39
38
17
30
45
45
19
22

Bridge Fietsdrive 21 juni 2016
Lijn A
1 Jana v.d. Acker & Josien v.d. Berkmortel
2 Gerard Bekkers & Hannie Habraken
3 Riet Koevoets & Ria Swinkels
4 Bert v. Helvoort & Mien Vissers
5 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
6 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
7 Bert Kanters & Diny Kanters
8 Cees v. Hout & Riet v. Hout
9 Cor v.d. Berg & Cor Mollen
10 Theo van Dijk & Toos van Dijk
11 Jan Rijkers & Toos v. Berlo
12 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo

144,6
143,8
135,4
127,2
125,0
119,4
115,8
113,6
110,2
102,0
105,0
88,0

14
40
17
19
27
38
35
5
5

Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
Theo van Dijk & Toos van Dijk
Anny v.d. Hurk & Lida v. Houtum
Piet Thijssens & Riek Rijkers
Cees v. Hout & Riet v. Hout
Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
Cor Mollen & Mariet van Os
Harrie Lucius & Nelleke Stolk
Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
Toon v. Creij & Wim v. Os
Bert Kanters & Diny Kanters

139,0
137,0
134,0
133,0
126,0
120,0
119,0
118,0
117,0
111,0
98,0
88,0
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Lijn B
1 Toon Gevers & Huub v.d. Heuvel
2 Mien Verhoeven & Mien Vissers
3 Geert Putmans & Jeanne Peters
4 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
(5) Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt
(5) Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
7 Jos Peters & Maria Peters
8 Ad Koevoets & Jo Verhoeven
9 Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
10 Tonny Rijkers & Adriaan v.d. Tillart
11 Henk v.d. Linden & Tonn Verbruggen

115,0
94,7
90,8
87,8
86,0
103,2
76,7
90,3
78,3
76,2
53,0
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baton). Helaas waren de punten net niet voldoende om zich
te plaatsen voor de Brabantse Kampioenschappen. Op 12
juli gaat hetzelfde team o.l.v. Emmy Jonkers en Marlotte
Habraken opnieuw naar een wedstrijd in Etten-Leur, wie
weet hebben ze dan meer succes! Als het dan net zo
gezellig wordt als op 12 juni in Meijel…….

Hou jij ook van
dansen, twirlen en
optreden?
Kom dan naar onze vriendinnentraining op
donderdag 30 juni!

B-team majorette op wedstrijd in
Meijel!
Het majorette seizoen is weer gestart en op zondag 12 juni
nam het B-team van St. Cecilia deel aan de wedstrijd in
Meijel. De show had een hele transformatie ondergaan, dus
dan is het altijd even afwachten wat de jury ervan vindt.

Van 18.00u tot 18.45u hebben we in het Dorpshuis een
training en mag je mee komen doen met de majoretten. We
zullen een nieuwe dans gaan oefenen en deze zullen we om
18.30 uur uitvoeren. Iedereen mag komen kijken naar dit
bijzondere optreden met onze eigen leden en hun
vriendinnen.
Lid worden?
Ben je 5 jaar of ouder? Dan kun je je na de
vriendinnentraining opgeven voor de 3 gratis proeflessen.
Deze proeflessen zijn bedoeld om te kijken of je
majoretten leuk vindt! Wanneer je daarna door wilt gaan,
kun je je opgeven als lid van St. Cecilia.
Hopelijk zien we jou op donderdag 30 juni!!
Sportieve groet van de majoretten
Anne-Marie van Dinter
Tel. 06 -109 771 38
mvandinter@home.nl
Marjan van Asseldonk
tel. 06 - 424 988 93
marjanvanasseldonk@home.nl

Het B-team bracht de show goed. Bewegingen mooi gelijk
en er waren maar heel weinig drops (laten vallen van de
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SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Dames en Heren: zondag 3 juli, Naar de Waal, pauze in
Dreumel, vertrek 8.30 uur
Senioren: woensdag 6 juli, Grashoek, pauze bij Golfbaan
‘Kapelkeshof’, vertrek 8.30 uur

De Zijtaartse toneelvereniging
bedankt al hun gevers tijdens de
collecteweek
De Zijtaartse toneelvereniging is in de week van 17 tot 21
mei 2016 bij u aan de deur geweest om te collecteren voor
het Oranje Fonds. Daarbij was de helft van de opbrengst
voor onze eigen vereniging. Inmiddels hebben wij het geld
ontvangen en zijn wij, als Zijtaartse Toneelvereniging erg
blij met jullie giften. We hebben een totaalbedrag van €
562,92 opgehaald waarbij wij als vereniging € 281,46
hebben mogen ontvangen.
Wij willen jullie ontzettend bedanken. Dankzij jullie
kunnen wij nieuwe materialen voor onze uitvoeringen gaan
aanschaffen.
Graag zien wij jullie allemaal in maart 2017 bij onze
toneeluitvoeringen!!

Wij zijn op zoek naar
afwashulp vanaf 15 jaar

29 juni 2016 – 6 juli 2016
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Open Imkerijdag 10 juli 2016 in het
Geerbos in Veghel
Op 10 juli houdt Bijenhoudersvereniging St Ambrosius
Veghel/Erp rond haar bijenhal in het Geerbos de
tweejaarlijkse open imkerijdag.
Van 11.00 uur tot 16.00 uur presenteert de vereniging zich
op de locatie aan de Vorstenbosscheweg (achter de
schietbunker) d.m.v. activiteiten en informatie. Imkers van
de vereniging geven uitleg over de wondere wereld van de
honingbijen en hoe imkers daar in alle zorgvuldigheid mee
omgaan. Bezoekers kunnen een bijenvolk bestuderen m.b.v.
een observatiekast of een kijkje nemen in de bijenhal. Er
wordt informatie gegeven over het maken van mede en
waskaarsen. De leden van de vereniging verkopen
bijenproducten en er kan i.s.m. Maison van den Boer gratis
geproefd worden van honinghapjes. Verder kunnen
bezoekers een demonstratie korfvlechten bijwonen en
wordt er uitleg gegeven over bijenvriendelijke kruiden en
planten.

Dankwoord Coverband Solid Sound
Graag wil ik namens de Sijterse band Solid Sound een
dankwoord uitbrengen aan het bestuur van Zijtaart
Biedt Meer. Het was voor ons een uitdaging om
voor eigen publiek te spelen en bedankt dat jullie
ons deze kans hebben geboden. Het doet ons zeer
goed om de positieve reactie te lezen in de
terugblik van Zijtaart Biedt Meer in het Zijtaarts
Belang.
Ook de positieve reacties op de markt zelf van het
publiek waren geweldig en een waardering voor de
band, daar doen we het uiteindelijk voor. Verder
ook een dankwoord voor NLG uit Zijtaart die het
geluid en de techniek perfect hebben verzorgd.
Zijtaart Biedt Meer is een prachtig evenement wat
hopelijk nog vele jaren doorgaat. Wij hopen er
volgend jaar weer bij te zijn.
https://facebook.com/coverbandSolidSound

Vereiste kwaliteiten:
- Enthousiasme
- Ook willen werken in het weekend

Gr. Hennie Zonneveld
Solid Sound Band
Tel. 06 167 229 23

Mogelijkheden om door te groeien in de
keuken of bediening.

Donderdag 30 juni organiseert
MCV weer een avondrit

Interesse?
Mail naar info@eethuisdereiger om een
afspraak te maken.
Of bel naar (0413) 34 33 82 en vraag
naar Mike Versantvoort.

Het belooft weer een mooie rit van ca. 100 km te
worden, natuurlijk met een koffiestop. We vertrekken
om 19:00 uur bij D'n Brouwer, Dobbelsteenplein 1 in
Mariaheide. Voor niet-leden vragen we een vergoeding
van € 2,00. Dus kom op tijd, dan wordt de route op je
navigatie gezet. Voor meer informatie over onze
motorclub kijk op www.motorclubveghel.nl
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1e VOW Panna-Cook toernooi groot succes!

Afgelopen zaterdag is het eerste Panna-Cook toernooi
afgewerkt bij VOW voor de jeugd vanaf 5 t/m 15 jaar. De
organisatie is zeer tevreden over het verloop en
inschrijvingen voor de 1e editie. Het enige wat een beetje
tegenzat was wederom het
weer, afgelopen jaar was
het te warm en hebben we
er op het laatste moment
een waterspektakel van
gemaakt en nu werd het
een waterspektakel door de
regen, maar hebben we wel
kunnen voetballen. In
totaal streden 50 teams voor de 1e plek
in hun klasse. We hebben helaas zelfs
enkele spelers moeten teleurstellen
omdat de schema’s vol zaten en de
velden ook volledig vol gepland waren,
als organisatie vonden we dat heel
vervelend maar konden echt niet
anders. We proberen alle inschrijvingen
op tijd binnen te krijgen door
diverse mailings te verzenden,
zodat we alles kunnen gaan
plannen. Het vaste Pannaveld aan
ons sportpark hebben we zelfs in
moeten delen om alle wedstrijden
te kunnen plannen. Achteraf bleek
dit veld ook perfect te zijn, dus
gaat de organisatie ook kijken om
voor de 2e editie deze afmetingen
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aan te houden. De ronde kooien waren wel heel leuk, maar
toch net iets te klein. Echter de kinderen streden er niet
minder om en vonden het erg leuk. Tijdens het toernooi
konden de kinderen genieten van een overheerlijke gratis
pannenkoek, gebakken door leden van het inmiddels
beroemde pannenkoek paleisje. Het beslag werd
beschikbaar gesteld door Eethuis de Reiger, waarvoor
dank!

De organisatie gaat zich in ieder geval voorbereiden op de
2e editie van dit evenement, mochten er nog tips zijn en opof aanmerkingen, dan horen we het graag via pannavow@hotmail.com .
Activiteitencommissie VOW
WILT U MEEDENKEN OVER AFVALINZAMELING EN RIOLERING IN MEIERIJSTAD?
U KUNT DE ENQUÊTE NOG TOT 1 JULI
INVULLEN!
Op dit moment zijn we plannen voor afvalinzameling en
een nieuw gemeentelijk rioleringsplan in Meierijstad aan
het voorbereiden. En daar kunnen we uw hulp goed bij
gebruiken!
Enquête Graag nodigen we u uit om deel te nemen aan een
enquête over de verbetering van het gescheiden inzamelen
van afval en over het water- en rioleringsbeleid.
We stellen het zeer op prijs als u de vragen wilt beantwoorden.
Invullen kan via www.Meierijstad.nl/enquete tot en met 30
juni 2016 en kost u ongeveer 10 minuten.
Eind juni gaan er op een aantal locaties enquêteurs de straat
op om op in de drie gemeentes de enquête af te nemen.
Die kunt u dus op bijvoorbeeld markten en winkelcentra
tegen komen.
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prijzen gehaald op verschillende
locaties

Ik word géén oppas-oma
Voor de meeste mensen is oma of opa worden een van de
allermooiste dingen in het leven. Je mag van kleinkinderen
houden, je mag iets betekenen in hun leven, je draagt niet
de opvoedingsverantwoordelijkheid, dus verwennen
(binnen bepaalde grenzen) mag ook.
Een assertieve oma gaf aan dat ze geen vaste oppas wilde
worden voor de kleinkinderen. Ze had lang genoeg haar
leven in dienst van de kinderen gesteld en wilde zelf ook
Renee Buser was een weekje naar de Almelose Ruiterdagen nog een eigen leven. Heel begrijpelijk. Ze had deze
uitspraak gedaan toen haar dochter, die niet in hetzelfde
samen met haar paard Starbuck. Zij kon bijna dagelijks
dorp woonde, zwanger raakte. Maar toen de vrouw van haar
starten op wedstrijd en nam daar maar liefst twee prijzen
zoon een kind kreeg, kon ze de behoefte niet weerstaan om
mee naar huis.
Nathalie Blokx was afgelopen vrijdag keurige derde tijdens toch te gaan oppassen. De kinderen van haar dochter waren
inmiddels al wat groter, bovendien had haar dochter een
de wedstrijd in de Mortel. Ze leren steeds bij als team
vaste oppas. Haar zoon woonde in dezelfde woonplaats als
samen!
oma en de ouders van haar schoondochter waren overleden.
Oma kwam vaak bij zoonlief en schoondochter over de
Grave - prijswinnaars pony's
vloer, terwijl ze haar dochter, een paar dorpen verderop,
Dressuur Klasse CB
Pl.
Pnt.
zelden bezocht. Haar dochter vond het niet zo’n probleem,
Ise Kemper
Diamond
1ste
195
omdat oma vooraf tegen dochter had gezegd dat ze nu wel
Klasse DE/L1
wat vaker zou oppassen. Maar schoonzoon voelde zich
Shirly van Dijk
Coralino CP 3de
190
achtergesteld en de kinderen wilden ook wel eens bij oma
Klasse DEL2
logeren…. Na een gesprek hierover tussen enerzijds
Nikki van den Hoogen Cocktail
2de
192
dochter en schoonzoon met anderzijds oma en opa werd het
Grave - prijswinnaars paarden
oma duidelijk dat ze misschien toch meer evenwicht moest
Dressuur Klasse M2
Dirkje Aarts Champ de Luxe
1ste
205 & 211 aanbrengen. Natuurlijk kon oma blijven oppassen bij haar
zoon en hoefde dat niet een op een gelijk getrokken te
Springen
worden met haar dochter, maar de kinderen van haar
Klasse L
Sharen van Malsen
Cilord T
3de
2x foutloos dochter kwamen in vakanties af en toe enkele dagen
logeren bij oma. Soms gingen ze dan samen oppassen bij de
Almelo Klasse L2
kinderen van haar zoon.
Renee Buser
Starbuck
5de
195
Het gaat er vaak om dat mensen gehoord worden bij
4de
194
situaties waarin aandacht (of andere dingen) niet gelijk kan
De Mortel Klasse B
worden verdeeld. Als men daarbij stil gestaan heeft, is het
Nathalie Blokx
Helianthus
3de
196
vaak mogelijk om
acceptabele
tussenoplossingen te
vinden.
Tijdens het Hippisch Festijn in Grave zijn er afgelopen
weekend mooie resultaten gehaald.
Bij de ponyruiters won Ise Kemper zijn klasse. Hij heeft de
smaak goed te pakken! Er was ook een podiumplek voor
Shirly van Dijk en voor Nikki van den Hoogen.
Dirkje Aarts won met haar kwaliteitsvolle paard Champ de
Luxe de klasse M2 met een superscore. Sharen van Malsen
werd knap derde bij het springen na twee foutloze rondes.
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