Jumbo Muziekfestival Majorettes op zondag 17 juli 2016
Op zondag 17 juli vindt opnieuw het Jumbo Muziekfestival plaats voor majorettes
van St. Cecilia Zijtaart en de Wiebert uit Uden. In het Dorpshuis van Zijtaart
worden 50 majorettes verwacht die gaan deelnemen aan drie verschillende
workshops.
Het festival vindt plaats onder supervisie van de Muziekkring Veghel en wordt dit
jaar georganiseerd door de majorette afdeling van de Wiebert uit Uden. Het belooft
net als andere jaren weer een leuke en leerzame dag te worden die tevens als doel
heeft de meiden kennis te laten maken met meerdere vormen van cultuur en sport.
Zo zullen zij een bootcamp krijgen en wordt er een workshop haar en make-up
gegeven. Natuurlijk kan een workshop twirlen niet ontbreken. Na de workshops
wordt er gezamenlijk geluncht en vanaf 13.30 uur start de slotuitvoering. Tijdens
deze slotuitvoering zullen de majorettes naast hetgeen zij deze dag geleerd hebben
ook hun eigen shows presenteren.
Publiek is hierbij van harte welkom in Dorpshuis “het Klooster”.
De zaal is vanaf 13.15 uur geopend en de toegang is gratis. Zoals steeds wordt het
festival mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Jumbo Supermarkten.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 17 juli 9.30 uur Diaken van der Zanden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Overl.ouders Coppens-van Bakel, Frans en Wim; Maria van den
Tillart-van Duijnhoven en Jos Schepers; Toon Wuijtenburg (vanwege trouwdag)

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
Ons Welzijn, Ouderenwerk
Aanzet maatschappelijk werk
Brabantzorg

0900-8803
36.73.09
36.69.86
088-99.85.555
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Afsluitingen vrijdag 5 augustus 21.00 uur tot maandag
15 augustus 06.00 uur
• A50 tussen knooppunt Paalgraven en afrit 11 Veghel
Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij
richting Eindhoven.
zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te
• Oprit 53 Oss-oost van de A50 richting Eindhoven.
halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren,
• Op- en afrit 15 Nistelrode van de A50 richting Eindhoven.
Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222
• Op- en afrit 14 Zeeland van de A50 richting Eindhoven.
477 39.
• Op- en afrit 13 Volkel van de A50 richting Nijmegen
• Op- en afrit 12 Veghel-Noord van de A50 richting
Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u verpakt
Eindhoven.
inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het voetbalseizoen
• Afrit 11 Veghel van de A50 richting Eindhoven.
op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Voor meer informatie:
06-22496798.
Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de
werkzaamheden worden uitgesteld.
Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl,
Hallo Zijtaartse mensen
Twitter: @Rijkswaterstaat of bel 0800 - 8002.
ste
Volgende week start de 100 Vierdaagse van Nijmegen. Ik
loop deze keer voor de 20ste keer mee.
Dit jaar loop ik gesponsord voor Matchis Stamcel donoren.
Een heel belangrijk doel. Degenen die willen, kunnen mij
de gehele maand juli nog sponsoren. Voor degenen die dit
al gedaan hebben, heel hartelijk dank. Sponsoren kan door
een bedrag in envelop bij mij in de brievenbus te doen,maar
ook op:
JAZ zoekt nachtwakers!
www.devierdaagsesponsorloop.nl/lopers/joke-zutphen

BELANGETJES

Bij voorbaat dank.
Verder wil ik iedereen die de Vierdaagse gaat lopen heel
veel succes wensen en vooral, geniet ervan.
Joke van Zutphen

Wij zijn nog op zoek naar nachtwakers voor:
- Maandag op dinsdagnacht (1 persoon)
- Dinsdag op woensdagnacht (1 persoon)
- Woensdag op donderdagnacht (2 personen)
- Donderdag op vrijdagnacht (2 personen)

Let op ziekenhuis Bernhoven in Uden is
vanaf 29 juli tot 5 aug slecht bereikbaar Wil je ons helpen om ’s nachts een oogje in het zeil te
houden?
vanwege de afsluiting A50 richting Uden!!! Meld je dan zo spoedig mogelijk aan bij Petra van

Afsluiting A50

Vrijdag 29 juli 21.00 uur tot
maandag 15 augustus 06.00 uur

Rijkswaterstaat voert van vrijdag 29 juli 21.00 uur tot
maandag 15 augustus 06.00 uur rijbaan brede
asfaltwerkzaamheden uit aan de A50 tussen Veghel en Oss,
richting Eindhoven en Nijmegen. In verband met deze
werkzaamheden is de A50 dan afgesloten tussen oprit 11
Veghel en knooppunt Paalgraven (elke rijrichting is een
week volledig afgesloten). Rijkswaterstaat verwacht grote
verkeershinder op de A50 en in de omgeving. Houd
rekening met omleidingroutes, een extra lange reistijd
en veel onverwachte drukte.
Afsluitingen vrijdag 29 juli 21.00 uur tot vrijdag 5
augustus 21.00 uur
• A50 tussen oprit 11 Veghel en afrit 15 Nistelrode richting
Nijmegen.
• Oprit 11 Veghel naar de A50 richting Nijmegen ( gesloten
vanaf 20.00 uur).
• Op- en afrit 12 Veghel-Noord van de A50 richting
Nijmegen.
• Op- en afrit 13 Volkel van de A50 richting Nijmegen.
• Op- en afrit 14 Zeeland van de A50 richting Nijmegen.

Gorkum of via jaz@zijtaart.nl.
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Zondag 10 juli nam o.l.v. Emmy Jonkers en Marlotte
Habraken team -B van de majorette deel aan een wedstrijd
in Etten-Leur. Het resultaat was 10 punten meer dan in de
vorige wedstrijd waardoor ze nog 2 punten zijn verwijderd
om mee te kunnen doen met de Brabantse
Kampioenschappen. In oktober zullen ze hiervoor gaan
strijden in St. Oedenrode. Proficiat meiden!
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heel veel plezier gedaan, maar vindt het tijd voor een frisse
wind. Het bestuur respecteert deze keuze van Ralf. Ralf
blijft gewoon als muzikant lid van fanfare Sint Cecilia en is
een actieve initiator voor alle jeugdzaken. We zullen hem
dus nog veel bij activiteiten van het opleidingsorkest zien.
Samen met de leden van het opleidingsorkest wordt er op
passende wijze afscheid genomen van Ralf. Remco
Spierings zal Ralf als dirigent opvolgen na de
zomervakantie.

Kinderpopconcert
Het ‘Kinderpopconcert’ op 18 juli is voor Ralf het laatste
optreden als dirigent van het opleidingsorkest. Het
‘Kinderpopconcert’ is een initiatief van Ralf voor de
kinderen van groep 1 t/m 3 van basisschool Edith Stein, in
Julia en Manon behaalden verleden week het B diploma.
Lieke, Femke en Marit behaalden het A diploma. Proficiat samenwerking met het opleidingsorkest van Sint Cecilia.
met jullie behaalde diploma! Fanfare Sint Cecilia krijgt op Tijdens dit concert gaan we gezellig meezingen, dansen en
springen op bekende liedjes zoals: Een tante uit Marokko,
deze wijze weer enkele goede muzikanten erbij, daar zijn
Hokiepokie en De droomboom.
we heel blij mee.
18 juli 2016
De fanfare deed op zondag 10 juli mee aan de Battle of the Wanneer:
Waar:
‘Noud
van Asseldonkplein’
Proms in Lieshout. Zij hebben geen eerste prijs behaald,
Tijd:
18.30 uur – 19.15 uur
maar gaven een positief beoordeeld concert. Het was niet
Bij slecht weer wijken we uit naar de gymzaal, het gaat dus
alleen een goede voorbereiding voor het concours in
november van dit jaar, maar ook voor onze eigen Proms die altijd door. Wie naar een gezellig en swingend concert wil
komen luisteren, is uiteraard van harte welkom op 18 juli!
in 2017 wordt georganiseerd.

Attentie, dringend verzoek !

Afscheid
Ralf van der Heijden heeft besloten om na 11 jaar te
stoppen met het dirigeren van het opleidingsorkest van
fanfare Sint Cecilia. Ralf heeft dit de afgelopen elf jaar met

Aanbiedingen voor 15 en 16 juli 2016

Vanaf maandag 11 juli jl. zijn de fotosessies gestart
voor de VOW voetbalplaatjes actie!!
Zorg dat je op tijd aanwezig bent zoals aangegeven
in onderstaand schema!! Alleen met jullie
medewerking kunnen wij dit unieke VOW
voetbalplaatjesboek tot een succes maken!!
We rekenen op jullie medewerking!
Commissie Voetbalplaatjes VOW
voetbalplaatjes@vow.nl
Foto schema Voetbalplaatjes actie VOW

4 kipspiesen
4 gem. varkenslappen
4 porties varkenssaté
4 hamburgers
Normale prijs : € 21,60
Nu slechts : € 16,50
Te bestellen bij:
Hetty’s
Dorpswinkel

Ad van Kessel
BBQ specialist

Hetty’s Dorpswinkel 15 en 16 juli 2016
Palingworst 100 gram € 0,99
Gegaarde drumsticks 500 gram € 3,25

Maandag 11 juli 2016
Team
Aanwezig
A1
MA1
MA2
H3
H4

18:15 uur
18:45 uur
19:15 uur
20:00 uur
20:30 uur

Zondag 17 juli 2016
Team Aanwezig
F1
F2
E1
E2
E3
D1
MF1
ME1
MD1

09.45 uur
10.15 uur
10.45 uur
11.15 uur
11.45 uur
12.15 uur
13.15 uur
13.45 uur
14.15 uur

Woensdag 13 juli 2016
Team
Aanwezig
MC2
C2
Veteranen
Veterinnen
Dames

18:15 uur
18:45
19:15
20:00
20:30

Dinsdag 19 juli 2016
Team
Aanwezig
MC1
H1
H2
C1
B1

18:15 uur
18:45 uur
19:15 uur
20.00 uur
20.30 uur
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Rode Kruis
De werkgroep van het Rode Kruis (Zijtaart) organiseert op
maandag 18 juli 2016 om 14.00 uur een
ontspanningsmiddag voor ouderen en mensen met een
beperking.
Deze bijeenkomst is in Dorpshuis Het Klooster.
Heeft u belangstelling, dan kunt u zich melden bij mevr. M.
Hooijmans, tel.34 01 13 of bij
mevr. M. van Hout, tel. 34 13 02.

“SAMEN AAN TAFEL”
De vakantieperiode nadert en dit betekent dat ook wij een
kleine pauze inlassen, maar eerst gaan we op de derde
woensdag in juli nog gezellig “SAMEN
AAN TAFEL” organiseren. Doet u ook
mee?
Op 20 juli wordt voor slechts € 8,50 een
3-gangen menu geserveerd en de reacties
over de afgelopen maanden waren hoofdzakelijk zeer
positief. Naast steeds een ander heerlijk menu, wordt ook
de manier waarop de vrijwilligers de maaltijd serveren en
het gezellig keuvelen gewaardeerd. Ook nu hebben vooraf
al weer ruim 22 personen zich opgegeven voor de maaltijd
van woensdag 20 juli, zonder dat we deze oproep hebben
gedaan in het Zijtaarts Belang. Het met meerdere mensen
“Samen aan Tafel” gaan wordt goed bezocht en we gaan er
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mee door, behalve in de maand augustus, dan slaan we
i.v.m. de vakantie van het Dorpshuis een keertje over.
Voor “SAMEN AAN TAFEL” van woensdag 20 juli kunt
ook u zich telefonisch aanmelden bij een van onderstaande
personen, maar uiterlijk vrijdag 15 juli om 12:00 uur.
-Cor v.d. Aa, tel.36 68 58
-Frans v. Asseldonk, tel. 34 04 72
-Ad v. Nunen, tel 35 00 87
U kunt zich ook al aanmelden voor 21 september, 19
oktober,16 november en 14 december.
Steeds om 17:30 uur in de ontmoetingszaal van dorpshuis
Het Klooster.
Hebt u geen eigen vervoer, laat het ons weten zodat we iets
kunnen regelen om u op te halen.
Deze activiteit is een mooie kans om met buurtgenoten of
kennissen, die zelf niet meer zo mobiel zijn of niet graag
alleen gaan, samen uit eten te gaan. Zij kunnen hierdoor het
dagelijks “alleen eten” op een prettige wijze vervangen
door “Samen aan tafel” te gaan. Voor de prijs hoeft u het
niet te laten, want voor mensen die slechts alleen een
AOW-uitkering hebben, aangevuld met een klein pensioen,
is er misschien een mogelijkheid om in aanmerking te
komen voor een korting.
Wij herhalen nog maar eens de oproep voor deelname aan
het vaste eetpunt in ons Dorpshuis iedere dinsdag en
donderdag om 12:00 uur, misschien ook iets voor u?
Kom het gerust een keer proberen, de reacties zijn zeer
positief, maak het bespreekbaar in je omgeving.

Informatiebord Patrijzen
op Doornhoek
vrijdag 22 juli 12.30 uur
Met het plaatsen van een informatiebord
over het project willen de deelnemende
partijen (natuurvereniging IVN, ZLTO, bijenvereniging
Ambrosius) het 2e jaar inluiden dat er akkerranden
ingezaaid zijn op het bedrijventerrein Doornhoek.
Misschien niet de meest logische plek om akkerranden in te
zaaien maar voor de vogels, insecten en allerlei andere
beestjes die zich op het bedrijventerrein bevinden, zijn de
akkerranden een plek om voedsel te zoeken en te schuilen.
Op vrijdag 22 juli rond 12.30 uur zal wethouder van de Ven
samen met de initiatiefnemers het informatiebord onthullen.
Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.
Locatie is schuin tegenover Goossens, Doornhoek 3865,
5465 TB Veghel. Om een idee te krijgen wat er allemaal
leeft op het bedrijventerrein zullen enkele telescopen klaar
staan om de vogels in beeld te krijgen. Voor het kleine grut
zijn er loeppotjes die de mogelijkheid bieden om insecten
rustig te observeren. Roodborsttapuiten, zwarte
roodstaarten, scholeksters en patrijzen zijn vaste bewoners
van het bedrijventerrein en met een beetje geluk zullen deze
in de telescoop te zien zijn.
Dankzij subsidie van Brabants Landschap/provincie Noord
Brabant/Nationale Postcodeloterij konden de randen
gerealiseerd worden. Wij hopen dat u in de gelegenheid
bent om op 22 juli de feestelijke ‘onthulling’ van het
informatiebord bij te wonen.
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KBO
KBO AGENDA
Maandag 18 juli 13.30 uur: Fietsen
Maandag 18 juli 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 19 juli 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 19 juli 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 19 juli 13.00 uur: Vrij biljarten
Woensdag 20 juli 13.30 uur: Kienen
Donderdag 21 juli 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 21 juli 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 21 juli 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 21 juli 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 22 juli 13.30 uur: Bridgen

Kaarten:
Uitslagen van 7 Juli.
Jokeren:
1. Mien Ketelaars
Rikken:
1. Bert Vissers
2. Harrie v.Zutphen
3. Lenie Henst
Poedelprijs: Piet v.d.Hurk
Loterij:
Rieky v.Zutphen
Uitslagen van 11 Juli.
Jokeren :
1. Mientje Raaijmakers
Rikken:
1. Lenie Henst
2. Maya Rovers
Poedelprijs: Bert Vissers
Loterij:
Martien v.Zutphen

175 pnt.
199 pnt.
83 pnt.
47 pnt.
– 68 pnt.

126 pnt.
98 pnt.
57 pnt.
– 38 pnt.

BRIDGEN ZBC 5 juli 2016
Lijn A
1 Jan Rijkers & Riet Koevoets
2 Bert Kanters & Diny Kanters
3 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
(4) Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
(4) Riet v. Hout & Maria Rijken
6 Ria Veldhuis & Mien Vissers
7 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
8 Jana v.d. Acker & Harrie v.d. Acker
9 Cor v.d. Berg & Cor Mollen
10 Cees v. Hout & Jo Verhoeven

63,54
56,25
53,13
50,00
50,00
49,48
45,31
44,79
44,27
43,23

Lijn B
1 Ad Koevoets & Jo van de Tillaart
2 Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
3 Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
4 Clasien Nolle & Trudy Smulders
5 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
6 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
7 Hein de Wit & Jo de Wit
8 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
9 Lilian Harbers & Rob Harbers
10 Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
11 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
12 Anneke Jans & Maria Pepers

62,92
61,25
58,75
57,50
55,42
50,42
48,33
46,67
42,50
42,08
39,17
35,00
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Bridge KBO 8 juli 2016
Lijn A
1 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
2 Jan Rijkers & Lenie Swinkels
(3) Geert Putmans & Jeanne Peters
(3) Cees v. Hout & Riet v. Hout
5 Piet Thijssens & Riek Rijkers
6 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
7 Cor Mollen & Bert Grim
8 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
9 Anny v.d. Hurk & Lida v. Houtum
Lijn B
1 Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
2 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
3 Jo v.d. Tillaart & Jo Verhoeven
4 Ad Koevoets & Riet Koevoets
5 Jos Peters & Maria Peters
6 Henk v.d. Linden & Tonn Verbruggen
7 Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt
8 Clasien Nolle & Maria Rijken
9 Adriaan v.d. Tillart & Tonny Rijkers
(10) Mien Verhoeven & Mien Vissers
(10) Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
12 Toon Gevers & Huub v.d. Heuvel

60,00
58,33
54,17
54,17
50,00
49,17
45,83
42,36
36,67
58,75
58,33
55,42
54,58
49,58
49,17
47,92
47,08
45,42
45,00
45,00
43,75

BILJARTEN
Uit wisseling Zijtaart -Eerde 11 juli 2016
Jan Rijkers
16 19 - Henk van Stiphout 27
Jan van Uden
17 14 - Ad Vissers
22
Jan v.d.Oever
17 13 - Toon Verhoeven 20
Rien v.Tiel
29 24 - Peter Gevers
38
Tonnie v.Uden
30 48 - Antoon v.d.Linden 30
Cor Coppens
22 27 - Theo Vissers
23
Wim v.d.Sanden 45 21 - Paul Verberk
36
Toon Opsteen
28 29 - Henk v.d.Burgt
38
Toon Cissen
58 22 - Gijs Stapelbroek 57
Cor v.Zutphen
60 64 - Peter Verkuijlen 61
Wim v.d.Sanden 45 36 - Mari Kerkhof
69
Rien v.Tiel
29 57 - Rien v.d.Pas
31

8
27
24
28
34
22
38
57
38
53
42
31

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 25 nr. 42

13 juli 2016 – 20 juli 2016

pagina 6

SPORTAGENDA

Ruitersport Zijtaart Prijzen behaald bij verschillende disciplines

W.T.C. Zijtaart

De paardensport kent momenteel nog geen zomerstop.
Nathalie Blokx is namelijk weer op wedstrijd geweest met
haar paard Helianthus, en met succes! Ze won in Odiliapeel
de klasse B met maar liefst twee winstpunten.
Glenn van de Ven heeft in Kronenberg gesprongen met zijn
paard Ziezo. Ziezo sprong overal netjes overheen en raakte
geen enkele balk in de klasse Zwaar. Dit was goed voor een
7e prijs in een veld van 80 deelnemers.
Voor de allerkleinsten was er een Bixie wedstrijd in
Waalwijk. Daar heeft Yuri van Barneveld deelgenomen met
zijn pony Laika. Hij behaalde hoge scores; zelfs 1 keer 79
van de 84 punten.
De jeugd heeft de toekomst!

zondag 17 juli 2016 8:30u Engelermeer Bokhoven
woensdag 20 juli 2016 8:30u Rozentocht
Meerlo 't
Brugeind 0478-691283
zondag 24 juli 2016 8:30u Kraaijenbergse plassen
Linden

Ruitersport Zijtaart - Kimberly van der
Sanden en Ise Kemper kringkampioen!
Ondertussen hebben alle selectiewedstrijden
plaatsgevonden. Er werd op vijf verschillende wedstrijden
gestreden om kringkampioenschap en afvaardiging naar de
Brabantse Kampioenschappen te Nijnsel. Ise Kemper was
de allerbeste van de klasse CB dressuur en werd daarmee
kringkampioen met zijn pony Diamond. Een gouden ticket
voor de kampioenschappen! Ook Kimberly van der Sanden
is kringkampioen springen CZ geworden met haar pony
Yellow Surprise.
Zij zijn gelukkig niet de enige Zijtaartse ruiters die mogen
deelnemen aan de Brabantse Kampioenschappen. Zo
mogen verschillende ponyruiters meedoen. In het dressuur
zijn dat Lieke Blokx, Sophie van der Vorst, Shirly van Dijk
en Nikki van den Hoogen. Bij het springen heeft Merel
Kriek zichzelf geselecteerd. Bij de paarden mogen in het
dressuur Nathalie Blokx en Dirkje Aarts meedoen.
Op 13 en 14 augustus zal er gestreden worden om het
Brabants Kampioenschap. Als club zijn we trots dat er
verschillende Zijtaartse ruiters mogen starten! We wensen
iedereen veel succes!

Zijwaarts! De eerste kunstdag van
Zijtaart

‘Zij aan zij aan zij’
Op zondag 17 juli vindt in Zijtaart de eerste kunstdag
‘Zijwaarts’ plaats. Vijf kunstzinnige inwoonsters
openen de deuren van hun ateliers en werkplaatsen en
staan garant voor een inspirerende dag die iedereen zal
aanspreken. In alle ateliers is er een prachtige expositie
van werk van cursisten te bewonderen.
Vijf vrouwen, vijf ateliers, vijf stijlen
Zijwaarts is een initiatief van Iris Hurkmans, Jolan van
Meer en Jacqueline Klein Breteler.
Ze kennen elkaar al jaren; alle drie hun ateliers staan in of
rondom Zijtaart en hebben het schilderen onafhankelijk
van elkaar ontdekt. ‘In een klein dorp als Zijtaart is het
beter om elkaar niet te beconcurreren; samenwerken is veel
leuker en levert synergie op’, zegt Iris Hurkmans. ‘Vandaar
dat we liever zij-aan-zij werken’, vullen Jolan en
Jacqueline aan.
‘En het is veel gezelliger!’ Met Dionne van Zutphen,
eigenaresse van bloematelier Flow Ever en keramiste
Johanna van Boxmeer, zit het aantal ateliers op 5!
Allemaal gaan ze er zondag 17 juli een feestje van maken.
Iedereen is van harte welkom om een kijkje in de artistieke
‘keukens’ te nemen en krijgt bij inschrijving voor een
cursus of workshop een speciale ‘Zijwaartse’ actiekorting.
Route & lekkers
De vlak bij elkaar gelegen ateliers zijn makkelijk te vinden,
de route wordt goed aangegeven.
Wie ondertussen honger of dorst krijgt, kan neerstrijken bij
het gezellige terras van Eethuis De Reiger, voor een
lekkere Zijwaartse verrassing. De Route is uit te printen
op: www.facebook.com/ZijwaartsinZijtaart
ZIJWAARTS IN ZIJTAART: Zondag 17 juli van 10.00
uur tot 17.00 uur

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur
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Zwemschool Drie Essen Erp
in een fris jasje
De afgelopen weken is er op onze locatie in Erp hard
gewerkt. Uitgangspunten waren hierbij meer transparantie,
gemak en sfeer. Het zwembad heeft een flinke opknapbeurt
gekregen en heeft nu het imago van een eigentijds, mooi en
gezellig zwembad. Er is in de kleedruimte een grote
aankleedtafel gecreëerd waarop ouders hun baby’s en
peuters comfortabel kunnen omkleden. Tevens is de bodem
van een van de baden verhoogd zodat elke ouder met
gemak met zijn of haar kindje kan komen zwemmen. De
wachtruimte is sfeervol aangekleed en voorzien van grotere
tv-schermen waarop de zwemles door ouders uitstekend
gevolgd kan worden. We hechten veel waarde aan een open
en transparante communicatie met ouders. Ouders moeten
zich welkom voelen. Daarom krijgen ze ook wekelijks de
gelegenheid om in de zwemzaal te zijn en de lesgever te
spreken. Er is dan ruimte om een vraag te stellen maar ook
de lesgever kan van de gelegenheid gebruik maken om van
de ouders dingen te weten te komen die kunnen helpen om
hun kind nog beter te begeleiden. In de wachtruimte is
tevens een diversiteit aan tijdschriften te vinden. Wanneer
ouders in de wachtruimte vertoeven, willen we dit tenslotte
zo aangenaam mogelijk maken.
Het kleinschalige karakter van onze locatie in Erp biedt bij
uitstek de gelegenheid voor kinderen om in een rustige,
prikkelarme omgeving te leren zwemmen. We willen de
zwemles afstemmen op de persoonlijke ontwikkeling van
het kind. Daarom kunnen ouders kiezen uit drie
verschillende opleidingstrajecten.
Regulier traject:
-1 zwemles per week van 60 minuten
-Maximaal 10 kinderen per lesgroep
-Gemiddelde duur voor het totale Zwem ABC is 17
lesmaanden
Versneld traject:
-1 zwemles per week van 120 minuten
-Maximaal 10 kinderen per lesgroep
-Gemiddelde duur voor het totale Zwem ABC is 10
lesmaanden
Plus traject:
-1 zwemles per week van 45 minuten
-Extra kleine groepjes: maximaal 5 kinderen per lesgroep
-Gemiddelde duur voor het totale Zwem ABC is 12
lesmaanden
Uiteraard denken we graag met u mee welk traject het
meest geschikt is voor uw kind. Naast de
opleidingstrajecten voor het Zwem ABC gaan we ook in
Erp starten met Peutersurvival. Op onze locaties in Uden,
Beek en Donk en Zetten wordt dit traject al enkele jaren
met succes aangeboden. Bij Peutersurvival leert uw kind
zichzelf te redden in het water. Dit wordt aangevuld met
onderdelen die zij tijdens de zwemlessen ook zullen leren
zoals: springvormen, flipperen, drijven en duiken. Hiermee
wordt op een leuke en speelse manier de basis gelegd voor
zwemslagen, waarop zij kunnen verder borduren tijdens de
toekomstige zwemlessen. Kinderen die deelnemen aan
Peutersurvival kunnen eerder starten met de zwemles, mits
zij voldoen aan een aantal criteria. Na de zomervakantie
starten we op woensdagochtend in Erp met peutersurvival.
Voor exacte tijden, informatie en aanmeldingen kunt u onze
website raadplegen: www.drie-essen.nl
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Eigenzinnige Sneeuwwitje en
The Dwarfs
Mariahout – Oude sprookjes in een nieuw jasje
steken, een specialiteit van de jeugdgroep van
Toneelvereniging Mariahout. ‘Sneeuwwitje en de
zeven dwergen’ is door Michelle van Daalhoff
bewerkt tot een eigentijds sprookje.
Eenzame koning
Na de dood van zijn vrouw heeft koning Gerbrand
alleen zijn dochter, prinses Willemien, over. Hij
organiseert een prachtig feest voor haar zestiende
verjaardag. Zelfs de hipste band uit het land, ‘The
Dwarfs’, komen er optreden. Prinses Willemien wil
geen feest. Ze wil dat haar vader gelukkig is. Er wordt
een oproep voor een nieuwe vrouw gedaan. Zakken
met post komen aan op het kasteel. Uiteindelijk valt de
koning als een blok voor Samantha. Maar of Samantha
nu zo’n aardige dame is?
Voor jongeren door jongeren
De jeugdgroep van Toneelvereniging Mariahout
bestaat uit volwassenen en jongeren. Vanaf de
middelbare school kunnen toneelspelers deelnemen
aan een gezelschap dat in de zomermaanden een groot
aantal openluchttheaters in Nederland bezoekt.
‘Sneeuwwitje en The Dwarfs’ is een komische en
kleurrijke voorstelling die jong en oud zal aanspreken.
Een humoristisch stuk met een knipoog naar de
gebroeders Grimm.
Speeldata: 23 juli 19.00 uur, 31 juli 14.30 uur en 4
augustus 14.30 uur.
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Geleidelijk verslechterde de band tussen Yvette en de
kinderen. Yvette sprak vader aan op zijn terugtrekkende
gedrag. Vader voelde zich bekritiseerd en ging nog meer op
eieren lopen, waardoor Yvette nog meer de touwtjes in
handen nam. U raadt het al: de situatie verslechterde zo
ernstig dat Yvette de relatie verbrak.
Vader was ontroostbaar en mailde zijn kinderen strenge
huisregels (die Yvette ook niet gewenst had) en de kinderen
dachten dat dit van Yvette afkomstig was. Zo kwamen ze
bij mij terecht, omdat vader Yvette bijna gesmeekt had om
het nog eens te proberen. Yvette was uitgeput en ik vroeg
me af of ze nog de energie had om nog te investeren.
Ik heb daarom na het eerste gesprek met Yvette en vader
samen, me gericht op vader en de kinderen. Na een gesprek
met vader alleen en één keer met de kinderen erbij heb ik
hem via Skype kunnen coachen in de omgang met de
kinderen. Dit omdat hij niet om de hoek woont. De
kinderen hebben inmiddels aangegeven wel graag weer met
Yvette in gesprek te gaan, maar dan wel onder mijn
begeleiding.
Yvette heeft even rust gehad, vader en Yvette zijn een
weekend weg geweest en de kinderen hadden elk bij eigen
vriendjes/vriendinnetjes gelogeerd. Een win-win-situatie.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2,
5467 CA Veghel
Privé
0413-310795 of 06-21.59.24.35.
www.stief-gezin.nl

Muziek =Cool
Grijp je kans en geeft je op voor de
muziekcursus "Muziek = Cool" speciaal
voor kinderen uit groep 3 en 4.

Logeren…..dat kan toch niet!!
Nadat moeder overleed, zorgde vader voor zijn 3 kinderen:
1 zoon van 11 en 2 dochters (17 en 15 jaar). Enkele jaren
geleden kwam Yvette in zijn leven. Smoorverliefd waren
ze. Yvette had veel begrip en aandacht voor de kinderen en
vooral de meiden leken erg blij met haar te zijn. Vader had
weliswaar goed voor zijn kinderen gezorgd, maar
emotioneel was hij zelden erg dichtbij gekomen. Bovendien
was men volledig op elkaar gericht. De kinderen waren
zelden bij vriendjes en vriendinnen en logeren of
zoiets….dat kon al helemáál niet.
Emoties kwamen alleen als het om het verdriet van het
overlijden van moeder ging. Yvette maakte deze emoties
bespreekbaar, hetgeen voor de kinderen prettig was, maar
tegelijk ook bedreigend. Bovendien hadden de meiden hun
vader wel eens bespeeld met hun zgn. “verdriet”, hetgeen
bij Yvette niet lukte. Yvette sprak de kinderen erop aan als
er zoiets gebeurde, vader hield zich dan afzijdig.

