13 is geen ongeluksgetal!
Maatjesproject Match van Stichting Oosterpoort bestaat al 13 jaar en heeft in die
jaren juist veel geluk gebracht! Al meer dan 500 keer zijn een vrijwilliger en kind aan
elkaar gekoppeld oftewel gematcht. Door het grote succes zijn er nieuwe kinderen
aangemeld in de regio. Daarvoor is Match op zoek naar enthousiaste vrijwilligers
(18+) uit de buurt.
Op donderdagavond 1 september (19.30uur tot 21.00uur) houdt Match aan de
Kamperfoeliestraat 60 in Oss een informatiebijeenkomst om mensen te informeren
over het bijzondere project.
OVER MATCH
Match koppelt een vrijwilliger aan een kind (6 t/m 18 jaar) dat door verschillende
omstandigheden een steuntje in de rug goed kan gebruiken. Koppels ondernemen wekelijks
een dagdeel gezellige en ontspannende activiteiten met elkaar. Wat zij gaan doen, beslissen
ze samen. Denk aan een potje voetballen, ijsjes maken of een uitje met de trein. Match
zorgt ervoor dat een kind en vrijwilliger gedeelde interesses hebben en goed bij elkaar
passen.
Vervolg pagina 2

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 21 augustus 9.30 u. Pater van Delden (Samenzang)
Wij gedenken: Overl.ouders de Wit- van Rijzingen en Janus Rooijakkers; Gerard en Ilse
Kremers- Ludwig; Jan en Jaan van den Tillaart- van Asseldonk; Vincent Kremers;
Jaargetijde Richard van Nunen en overl.familie; Jan van de Ven; Jaargetijde overl.ouders
van der Linden- van der Asdonk.
Zaterdag: 27 augustus 14.00 u. Huwelijksviering van: Maarten Frank Smits en Mimi
van der Heijden met zang van Frédérique van de Boomen.
Zondag: 28 augustus 9.0 u. Pater van Delden (Samenzang)
Wij gedenken: Rector Harrie Beex (vanw.verjaardag).
Gedoopt: Roos: dochter van Pieter en Lieke van Dijk- van Asseldonk
Overleden: Bets van Zutphen- van Nunen in de leeftijd van 84 jaar
Mededeling: Zondag 28 augustus wordt weer de jaarlijkse kerkdeurcollecte voor de
“Miva”gehouden. Deze collecte wordt van harte bij U aanbevolen.
De MOV-groep

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
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De afgelopen 13 jaar heeft Match zich volop
ontwikkeld. Het uitgangspunt is echter nooit
veranderd; Elk kind verdient aandacht! Bij
Match krijgen kinderen een dosis positieve en
individuele aandacht. Match zorgt ervoor dat het
kind even kind kan zijn, ontspant en de ruimte
krijgt om zichzelf te zijn.
Een vrijwilliger wordt zorgvuldig voorbereid op
de koppeling door een kennismakingsgesprek,
training en professionele begeleiding gedurende
de koppeling.
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Wij willen graag iedereen hartelijk danken
voor de belangstelling en het medeleven
bij het ziekbed en het overlijden van onze
(schoon)moeder en oma

Bets van Zutphen-van Nunen
1932

2016

INFORMATIEBIJEENKOMST
Namens
Tijdens de informatiebijeenkomst wordt het
project verder toegelicht door Matchbegeleider
Erick, Francoise en kinderen van Zutphen
Tesse van Boxmeer. Er zal een
De Bresser 23
informatiefilmpje worden getoond en daarnaast
Zijtaart
komt een vrijwilligster van Match vertellen over
haar ervaringen. Mensen die niet in de
gelegenheid zijn om naar de bijeenkomst te
komen, maar wel interesse hebben, kunnen bellen met
Nieuws van de Dorpsraad
nummer (0412) 46 53 00 of kijken op de website van Match
www.oosterpoort.org/match.
Intentieovereenkomst N279
Op 25 juli hebben alle betrokken partijen inzake de
verkeersproblematiek bij Veghel de intentie-overeenkomst
BELANGETJES
ontvangen tussen de provincie en de betreffende gemeenten
over de aanpak van de provinciale weg N279 tussen
A50/Veghel en A67/Asten.
Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons
In dit artikel melden wij de belangrijkste aandachtspunten,
brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid
die in de overeenkomst zijn opgenomen.
om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip.
Het belangrijkste feit betreft het onderzoeken van 2
Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel.
alternatieven bij Veghel:
(0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.
a) het bestaande tracé N279 door Veghel;
b) de omleiding bij Zijtaart met een nieuwe aansluiting op
Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u
de A50.
verpakt inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het
Met de eerste optie is gehoor gegeven aan het alternatief,
voetbalseizoen op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.
dat wij als dorpsraad samen met de werkgroep “Geen
Voor meer informatie: 06-22496798.
omleiding bij Zijtaart” onlangs hebben ingebracht.
Met de tweede optie blijft de dreiging van een omleiding
echter bestaan.
Bericht van de Redactie
Wat niet wordt onderzocht, zijn de opties die o.a. door het
Veghelse bedrijfsleven en wijkraad Veghel-Zuid/De Leest
Op woensdag 24 augustus (week 34)
werden voorgesteld: een omleiding aan de andere kant van
verschijnt er in de zomervakantie geen
Zijtaart. Dit komt voort uit het standpunt van de provincie
om de zoekzones, zoals die in 2011 zijn vastgesteld, niet te
Dorpsnieuws Zijtaarts
veranderen.
Belang.

ALZHEIMERCAFÉ
WEGENS VAKANTIE
GESLOTEN
In augustus is het Alzheimercafé in
Veghel wegens vakantie gesloten. Op
dinsdag 20 september start het nieuwe
seizoen. Het centrale thema zal dan
zijn: wat is dementie, hoe herken je
het en hoe stelt men het vast?
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De onderzoeken die gaan plaatsvinden betreffen een MER
(Milieu-Effecten-Rapportage), waarvan de uitkomst
opgenomen gaat worden in een Notitie Reikwijdte en
Detailniveau. Partijen (provincie en betrokken gemeenten)
streven ernaar om in het voorjaar van 2017 de MER af te
kunnen ronden.
In de intentieovereenkomst staan verder diverse details
Hallo allemaal,
vermeld zoals een 80-km.weg, 2x 1-baans, een
ongelijkvloerse aansluiting bij Corsica, (half)verdiepte
De vakantie is nog in volle gang,
ligging bij Doornhoek, een nieuwe brug over of tunnel
maar wij kunnen haast niet wachten
onder het kanaal, natuurcompensatie.
tot het volgende seizoen weer start!
Wij hebben samen met de werkgroep het voornemen om
In de week van 12 t/m 16
voor half september a.s. een extra openbare vergadering te september starten de eerste clubavonden weer.
beleggen waarin we melding maken van de totale inhoud
van de intentieovereenkomst, reacties te vernemen van
Hieronder de indeling voor het komende seizoen:
dorpsgenoten, het opstellen van een
Groep Jong Groep School
Clubdag
Clubtijden
zienswijze en afspraken te maken over de
Nederland
vervolgstappen.
Omdat de provincie een opdracht heeft
Minioren
4 jaar t/m groep 3 Dinsdag
18:00 – 19:30 uur
uitgezet voor het traject N279 vanaf
A50/Veghel tot aan A67/Asten zijn de
Maxioren
Groep 4+5+6
Donderdag
18:30 – 20:00 uur
gemeenten Veghel, Laarbeek, Bakel-Gemert,
Groep 7+8
Vrijdag
18:30 – 20:00 uur
Helmond, Asten en Deurne en waterschap Aa Junioren
en Maas de betrokken partijen.
Senioren
1e klas en ouder
Woensdag
19:00 – 20:30 uur
Tot zover deze mededelingen; zie ook onze website
www.dorpsraadzijtaart.nl

Wegens vakantie
gesloten
t/m 28 augustus

Open-leden-week
In de week van 19 t/m 25 september zijn onze clubavonden
toegankelijk voor iedereen die graag eens wil meemaken
wat Jong Nederland is! Kom samen met al je vriendjes en
vriendinnetjes op de avond dat jouw leeftijdsgroep club
draait en beleef het échte Jong Nederland-gevoel van sport,
spel, creativiteit en buitenleven! Je hoeft je hiervoor niet op
te geven en het is natuurlijk ook gratis.
De open-leden-week is in plaats van onze openingsdag. De
openingsdag zoals vermeld op de Zijtaartse kalender (10
september) gaat niet door.
Contributie:
De contributie blijft ook dit jaar hetzelfde. Met dit bedrag
worden alle wekelijkse clubbijeenkomsten en alle
weekendactiviteiten zoals een primitieve voettocht,
lampionnentocht, dropping en districtstoernooien
bekostigd.
Minioren en Maxioren:
€ 45,00 per seizoen
Junioren en Senioren:
€ 55,00 per seizoen
*Voor het zomerkamp en Ardennenkamp wordt nog een
eigen bijdrage gevraagd.
Lid worden?
Meld je aan bij onze secretaris Nena van den Oever via
info@jongnederlandzijtaart.nl.
Aanmelden onder vermelding van je naam, adres,
telefoonnummer, geboortedatum en zwemdiploma’s.
Afmeldingen graag vóór 1 september doorgeven i.v.m.
heffing contributie.
Tot over een paar weken!
Jong Nederland Zijtaart
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KBO
KAARTEN
Uitslagen van 2 augustus:
Jokeren:
1. Mien Ketelaars
104 pnt.
2. Mientje Raaijmakers 100 pnt.
Rikken:
1.Bert Vissers
137 pnt.
Loterij:
Riek v.Sleuwen.
Uitslagen van 4 augustus:
Jokeren:
1. Riek v.Sleuwen
Rikken:
1. Anneke v.d.braak
2. Bert Vissers
3. Ad v.d.Heijden
Poedelprijs:
Willy v.d.Berkmortel
Loterij:
Karel Bekkers

140 pnt.
113 pnt.
98 pnt.
55 pnt.
–16 pnt.

Uitslagen van 9 aug:
Jokeren:
Mien Ketelaars
93 pnt.
Rikken:
1. Willy v.d.Berkmortel 89 pnt.
2. Bert Vissers
71 pnt.
Poedelprijs:
Piet v.d.Hurk
-33 pnt.
Loterij:
Jaantje v.d.Burgt
Uitslagen van 11 aug:
Jokeren:
1. Riek v.Sleuwen
2. Jaantje v.d.Burgt
Rikken:
1. Ad v.d.Heijden
2. Harrie v.Zurphen
Poedelprijs:
Piet v.d.Hurk
Loterij:
Jan v.d.Oever

84 pnt.
44 pnt.
50 pnt.
30 pnt.
- 6 pnt.

BRIDGEN

Zomerbridge 4 aug 2016
1 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
2 Riet Koevoets & Toon v. Schaijk
3 Jeanne Peters & Geert Putmans
4 Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
5 Mien Vissers & Mien v. Berkel
6 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
7 Jos Peters & Maria Peters
8 Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
9 Ad Koevoets & Jo van de Tillaart
10 Toon Gevers & Willemien Verhoeven
11 Bert Grim & Tonny Rijkers

65,63
61,98
52,08
48,96
48,75
47,50
46,35
46,25
44,38
43,75
39,38

Vrij bridgen 9 aug 2016
1 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
75,83
2 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
61,67
3 Doca v.d. Oetelaar & Sjannie v.d. Wijdeven 58,75
4 Piet Thijssens & Riek Rijkers
56,67
5 Jan Rijkers & Willemien Verhoeven
48,33
6 Jeanne Peters & Geert Putmans
45,83
7 Annie Kooijmans & Miep van Oss
45,00
8 Ad Koevoets & Riet Koevoets
44,58
9 Cor Mollen & Marietje Mollen
43,33
10 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
41,25
11 Marietje vd Wijgert & Jo v.d. Nieuwenhuizen 39,58
12 Cor v.d. Berg & Jo Verhoeven
39,17

Zomerdrive 11 aug 2016
1 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
2 Mien v. Berkel & Mien Vissers
3 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
4 Cor Mollen & Marietje Mollen
5 Theo van Dijk & Toos van Dijk
6 Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
7 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
8 Toon Gevers & Willemien Verhoeven
9 Jeanne Peters & Geert Putmans
10 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
(11) Tonny Rijkers & Jan Rijkers
(11) Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
13 Ad Koevoets & Riet Koevoets
14 Liesbeth van Dijk & Nellie Phillipsen
15 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven

68,40
65,97
57,29
54,86
54,17
51,04
50,00
49,17
48,96
46,18
41,67
41,67
40,63
37,92
34,58

Frietje Brabant
Frietje Brabant is op dit moment met
vakantie. U kunt weer bij ons terecht op
vrijdag 26 augustus. Kijk voor meer
informatie op: www.frietjebrabant.nl
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SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Dames en Heren:
- zondag 21 augustus, vliegveldroute, pauze in
Zandoerle ‘De Dorpsherberg’, vertrek 8.30 uur
- zaterdag 27 augustus, Midden-Limburg Egchel, vertrek 8.00 uur
- zondag 28 augustus, de Reusel, pauze in
Baarschot, vertrek 8.30 uur
Senioren:
- woensdag 24 augustus, dagtocht, vertrek 8.00
uur
- woensdag 31 augustus, Sterksel ‘Een Zaligheid
Apart’, pauze in Sterksel Café ‘De Scheep’,
vertrek 8.30 uur.

Succesvolle Kampioenschappen voor
Ruitersport Zijtaart

VOW het programma voor de
komende weken:
Beker
Beker

Beker
Beker
Beker
Beker

20-8-2016
Dinsdag
23-8-2016
27-8-2016

18:00
18:45

VOW 1
VOW 1

RKPVV 1
Gemert 2

16.30

27-8-2016
28-8-2016
28-8-2016
28-8-2016

18:00
12:00
11:00
9:30

VOW
Veteranen
MULO 1
WEC 3
VOW 3
Excellent
VR1

DBS
Veteranen
VOW 1
VOW 2
Erp 5
ST VOW/
WEC VR1

Misschien heeft u het al gehoord: Kimberly van der Sanden
is Brabants Kampioen geworden! Een fantastisch resultaat
voor onze jonge amazone die keurig rondsprong met haar
pony Yellow Surprise. Op naar de Nederlandse
Kampioenschappen!
Ook was er succes voor Nikki van den Hoogen. Zij werd
uiteindelijk 4de. Bij het overkampen behaalde ze zelfs een
3de prijs. Zij heeft zich hiermee ook gekwalificeerd voor
de Nederlandse Kampioenschappen met haar pony
Cocktail.
Het pony viertal had o.l.v. Mariken Vermaes super netjes
gereden. Dit was de allerbeste ronde tot nu toe. Zij werden
hiermee keurige 7de.
Daarnaast werden er door verschillende ruiters winstpunten
behaald. Dat is erg knap tijdens de kampioenschappen.
Onderstaand leest u de overige resultaten.
We wensen Kimberly van der Sanden en Nikki van den
Hoogen veel succes op de Hippiade!
Uitslagen Brabantse Kampioenschappen te Nijnsel
Pony's
Dressuur Klasse CB
Pl.
Pnt.
Ise Kemper
Diamond
10de
62,75%
Sophie van der Vorst Casper
15de
59,42%
Klasse DE/B
Lieke Blokx Orchid's Luzette
Klasse DE/L1
Shirly van Dijk
Coralino CP

Ben jij op zoek naar een
bijbaantje?
Wij zijn op zoek naar enthousiaste
jongens/meisjes vanaf 14 jaar die op
zaterdagen/vakanties willen werken.

19de

63,17%

20ste

59,58%

Heerlijk het is weer zomer
Maar zijn de avonden
toch te koud
Bel gebroeders Klomp
voor vuurkorfhout.
06-51144487
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Klasse DE/L2
Nikki van den Hoogen Cocktail 4de 69,83% en 64,67%
Afdelingsdressuur pony's - Klasse CDEL
Viertal
7de
63,75%
Springen
Klasse DE/M
Merel Kriek
Wodan
10de

BRABANTS KAMPIOEN
Kimberly vd Sanden
Yellow Surprise
Klasse CZ

Paarden
Dressuur Klasse B
Nathalie Blokx
Helianthus
Klasse M2
Dirkje Aarts Champ de Luxe

21ste

62,83%

7de

65,5%

EXCURSIE IVN: VOGELS
WORDEN VLEERMUIZEN
zaterdag 27 augustus 20.00 uur – 22.30 uur
Nacht van de Vleermuis
Zaterdag 27 augustus worden in heel Nederland
vleermuizenexcursies gehouden. U bent welkom om mee
te gaan met IVN Veghel voor een excursie bij Kasteel
Heeswijk. Aan deze deelname zijn geen kosten
verbonden. Vertrek vanaf het stadhuisplein in Veghel
om 20.00 uur en vanaf parkeerplaats Kasteel Heeswijk
rond 20.15 uur. Rondom 22.30 uur verwachten we weer
terug te zijn.
In de omgeving van het kasteel zijn vele dieren actief zowel
overdag als ’s nachts, zoals insecten, vogels en zoogdieren.
In de aanloop naar de duisternis zullen we ongetwijfeld nog
vogels afscheid horen nemen van de dag en bij de
schemering zullen de eerste nachtdieren zich aankondigen.
Bij gunstig weer zullen vele insecten ten prooi vallen aan
de vleermuizen. Het enige vliegende zoogdier zal reeds met
de ogen waarneembaar zijn tijdens de schemering en bij
duisternis zal een batdetector uitkomst bieden. Dit is een
apparaat dat een onhoorbaar geluid voor de mens omzet in
een hoorbaar geluid. Omdat elke vleermuissoort een eigen
geluid produceert, kunnen we de soort op naam brengen.
Gedurende de excursie wordt het boeiende leven van een
vleermuis uiteengezet en wordt duidelijk waarom de aanhef
was “vogels worden vleermuizen”!
Indien de weersomstandigheden voor u minder gunstig
lijken en u zeker wilt weten of de wandeling doorgaat, dan
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kunt u bellen met tel. (06) 220 826 34. Denk wel aan stevig
schoeisel en kleding die geschikt is voor de koelte van de
avond.
Meer informatie www.nachtvandevleermuis.nl en
www.ivn-veghel.nl

Kinderen zijn zo gemakkelijk te manipuleren….
Het is een verschrikkelijk verschijnsel: ouderverstoting.
Zoiets kan heel subtiel gebeuren… Hoe meer ik me erin
verdiep, hoe meer ik zie dat het niet alleen moeders zijn die
vader buiten beeld zetten, maar dat ook het omgekeerde
veel voorkomt. Een drama!!
Denk maar eens aan het volgende gesprekje bij thuiskomst
van het kind:
Vader: Hoe ging het bij je moeder? Is het goed gegaan?
Kind: Ja, alles ging goed.Vader: Echt? Hebben jullie echt
nergens ruzie over gehad? Dat kan ik me niet voorstellen.
Kind: Nou ze was wel een beetje boos omdat ik mijn
rommel niet opgeruimd had.
Vader: Och jee, werd ze daarom boos op jou?! Jij woont
daar toch ook! Ongelooflijk, het moet altijd zoals zij het
wel, anders heb je weer problemen….
Op deze manier wordt moeder vakkundig buitenspel gezet.
Moeder wordt afgeschilderd als een monster, zonder dat je
dat zo letterlijk zegt. Het komt (denk ik) vaker voor dat
moeders hun kinderen bij vader weghouden (denk aan de
Dwaze Vaders), maar omgekeerd gebeurt het ook. Je ziet
soms dat kinderen in dit geval hun andere ouder
verdedigen, maar meestal neemt het kind de visie van de
verstotende ouder over. Het neemt ook de woorden over die
de verstotende ouder gebruikt. Bv. zoals hierboven: “het
moet altijd gaan zoals mama wil”.
De andere ouder heeft niet altijd door dat het kind
gemanipuleerd is en gaat mogelijk boos reageren, waardoor
het kind een bevestiging ziet: zie je wel, ze verdraagt niks
van mij. Ze houdt niet van me. Dan is er een vicieuze cirkel
ontstaan, waarbij er alleen verliezers zijn. Het kind raakt
beschadigd voor het leven en de verstoten ouder is het kind
kwijt. De verstotende ouder lijkt te winnen. Maar later, als
het kind volwassen is en beseft wat er gebeurd is, krijgt de
verstotende ouder de rekening gepresenteerd. Dat is de
ervaring die IK ermee heb, ik hoor overigens ook dat het in
sommige gevallen nooit meer goed komt.
Hoe dan ook, voor de verstoten ouder is het een groot
drama, men ziet de kinderen niet meer, worden soms geheel
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vrouwen) van de KBO Zijtaart. Het inschrijfgeld voor
deelname zal € 2,50 bedragen, te voldoen bij aanmelding.
Mocht iemand dit lezen en ook willen deelnemen, dan kan
dat, maar zij/hij moet wel eerst lid worden van onze KBOafdeling. Aanmelden kan bij Marianne Kemps,
Keslaerstraat 51, telefoon 36 74 03. Men kan dan voortaan
aan alle activiteiten van de KBO Zijtaart deelnemen.
De biljartwedstrijden worden gespeeld op de biljarts in ons
dorpshuis Het Klooster. Elke deelnemer speelt minimaal 3
partijen in poulevorm en de nummers 1 en 2 zullen
doorgaan naar de volgende ronde. Startdatum zal zijn
maandag 5 september en het toernooi hopen we in
september af te werken. Op maandagen en donderdagen
spelen we vanaf 19.00 uur en op de woensdagen zal er
zowel in de middag (vanaf 13.00 uur) als in de avond
gespeeld worden. Na sluiting van opgave zal elke
deelnemer tijdig een speelschema toegestuurd krijgen om
zich goed voor te kunnen bereiden op zijn/haar partijen.
De inschrijvingstermijn sluit op zondag 21 augustus.
Aanmelden kan door onderstaand strookje in te vullen en in
te leveren bij een van de volgende personen : Wim v.d.
Sanden, Past. Clercxstraat 1 E of Toon Cissen, Hoolstraat
1A.
Vergeet niet bij aanmelding het inschrijfgeld te voldoen !
Namens de wedstrijdleiding,
Wim v.d. Sanden, Toon Cissen
De finalisten van het jubileumtoernooi

uit het leven van de kinderen gewist. Soms weten ze niet of
ze zich nog wel vader of moeder mogen noemen. Ouders
die hun kind in een dergelijke positie plaatsen, hebben niet
altijd in de gaten wat ze doen. Sommigen zijn zelf óók
beschadigd.
Het is een hele kunst om als verstoten ouder met je leven
verder te gaan zonder verbitterd te raken. Toch is dat het
beste wat je kunt doen, immers als het kind zich alsnog
meldt, dan kun je het beter helpen met een opgewekt
karakter dan met verbittering. Het is ook leuker voor jezelf
en je omgeving.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA
Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Biljarttoernooi KBO
Zijtaart
Door de zeer positieve reacties op het
jubileum biljarttoernooi in 2015, is
besloten om dit evenement ook dit jaar
te organiseren. Weliswaar heet het nu
geen jubileumtoernooi, maar is het wel
de kans om in toernooi-vorm tegen
elkaar te spelen. Deelname staat open
voor alle leden (zowel mannen als

………………………………………………....................
Aanmeldformulier :
Naam :

……………………………………...

Adres :

……………………………….........

Telefoon :

……………………………………...

Wil /kan spelen op de volgen de tijden (aankruisen wat van
toepassing is):
O overdag 13.00 - 16.30 uur
O in de avond 19.00 - 22.00 uur
O kan allebei
Let op : inleveren uiterlijk 21 augustus !!
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Tennislessen TV Zijtaart

P.s.:
TV Zijtaart gaat in september 2016 wederom van start met Ben je geen lid van onze vereniging, dan ben je verplicht
eerst lid te worden alvorens je kunt deelnemen aan de
tennislessen voor senioren (beginners en/of gevorderden).
tennislessen. Meer informatie: info@tvzijtaart.nl
De tennislessen zullen gaan plaatsvinden op:
- vrijdagavond van 9 september tot en met 9 december. De Inhaalreglement:
- Bij ziekte van de trainer komt er een vervanger, is deze
lessen op 23, 30 september en 7 oktober zullen i.v.m.
er niet, dan haalt de trainer deze lessen in;
afwezigheid van de tennisleraar uitvallen en in de
- Regenlessen: de eerste regenles haalt de trainer in, de
herfstvakantie (28 oktober) gaat de les niet door.
tweede regenles wordt niet ingehaald, de derde regenles
Mochten er lessen niet doorgaan dan zijn de inhaaldata 16
wordt ingehaald. Dit tot een maximum van twee
december 23 december. (Zie onderaan inhaalreglement).
inhaallessen;
- Het betreft 10 lessen van één uur met 4 personen. De
Verzet
de trainer de les vanwege omstandigheden, dan
kosten bedragen € 44,00 per les (€ 11,00 p.p.), dus € 110,00
wordt
deze
les ingehaald.
voor 10 lessen. )
- In overleg is het ook mogelijk om je voor 5 lessen op te
geven.
Heb je interesse?
Vul dan onderstaande gegevens in en lever deze in op het
paviljoen of via e-mail info@tvzijtaart.nl.
Je kunt je aanmelden tot en met zaterdag 3 september 2016.
Voor meer informatie kun je terecht bij Patricia van Dijk,
tel.nr. (0413) 20 94 24 of info@tvzijtaart.nl.

Naam

: _____________________________________________________________

Adres

: _____________________________________________________________

Postcode

: _____________________________________________________________

Telefoonnummer

: _____________________________________________________________

e-mail adres

: _____________________________________________________________

geboortedatum

: _____________________________________________________________

speelsterkte

: _________________andere voorkeursdag / tijd: ______________________

