Dorpshuis Zijtaart presenteert: “Dorpsklets 2017”
Het begint inmiddels een traditie te worden, het vieren van het verjaardagsfeest van
het dorpshuis. Ter ere van dit heuglijke feit brengt het Dorpshuis, na het grote
succes van 2015, op vrijdag 6 oktober weer het evenement “Dorpsklets” terug.
Ook dit jaar zullen weer 6 tonpraters de Zijtaartse bühne beklimmen, te weten:
Berry Knapen, Boy Jansen, Frans Bevers, Freddy v/d Elzen, Hans Verbaarschot en
Jorlan Manders. Zij zullen tijdens het avondvullende programma de gasten
vermaken met klets en vele grappen. De muzikale omlijsting van het geheel zal
wederom worden verzorgd door Blaaskapel de Boemelaars.
De kaartverkoop is inmiddels gestart bij het UITpunt te Veghel, Bakkerij v/d Rakt
(alléén in Zijtaart) en in het Dorpshuis zelf. De toegangskaarten kosten € 15,00 per
persoon, inclusief één consumptie.
Wees er snel bij, want op is op! Voor meer informatie mail naar
Dorpshuis@zijtaart.nl of kijk op www.facebook.com/DorpshuisZijtaart.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 11 juni 9.30 uur Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Overl.ouders van de Ven-Aarts en dochter Zus: Overl.ouders Cor en
Marie Habraken-van Gogh: Bert Adriaans: Ouders Adriaans-van den Hurk en
overl.familieleden.
Doop: 12.45 uur Liz: dochter van Mark en Ingrid van de Ven-Jansen.
Zaterdag: 17 juni 19.00 u. Vormselviering Mgr. Mutsaerts en Diaken van der
Zanden
Wij gedenken: Tiny van der Linden, opa van Sjoerd.

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
Zorg en Welzijn Zijtaart 352294
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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BELANGETJES

NIEUWS VAN DE DORPSRAAD 7 juni 2017

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons
brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid
om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip.
Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel.
(0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

Situatie N279: Zijtaart vraagt om
duidelijkheid.

Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u
verpakt inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het
voetbalseizoen op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.
Voor meer informatie: 06-22496798.
Gezocht: goed tehuis voor 2 jonge poesjes: een zwart
katertje en een lapjespoes. Wie er goed voor wil
zorgen, mag ze gratis komen halen. Krijtenburg 8 in
Zijtaart.

Ballonvaart
Lotnr. 10560
heeft de 2de ballonvaart
gewonnen.
Proficiat en graag melden
bij De Fietsenwinkel
Zijtaart.

Zijtaartse Jeugdnatuurvereniging

Zoals vorige week reeds gemeld, komen de ontwikkelingen
tracé N279 Veghel-Asten in een
stroomversnelling. Voor de situatie bij Zijtaart hebben wij
(werkgroep en dorpsraad) afgelopen donderdag in het
gesprek met de wethouder nog geen concrete
situatietekeningen gezien.
Deze zullen zeker gepresenteerd worden tijdens de
inloopavond van donderdag 8 juni a.s. (morgen dus).
Deze openbare beeldvormende avond wordt gehouden in de
raadzaal van het gemeentehuis in Sint-Oedenrode. Hiermee
nodige wij belangstellende Zijtaartse inwoners uit om
tijdens deze avond aanwezig te zijn. Het programma is als
volgt:
18:30 – 19:30 uur:
-vrije inloop langs de stands en
spreekuur voor de raadsleden
19:30 – 20:00 uur:
-inspreekronde (hiervoor heeft de
dorpsraad zich aangemeld)
20:00 – 21:00 uur:
-diverse presentaties van rapporten
(MER, MKBA, Goudappel/Coffeng en van het
raadsvoorstel dat het college heeft opgesteld.
21:00 – 21:30 uur:
-algemene bevraging van de
presentaties
21:30 – 22:00 uur:
-mogelijkheid van individuele
bevraging bij de stands
22:00 uur:
-sluiting

Zondag 11 juni Insectenwandeling
Donderdag 15 juni a.s. houden we een extra

Er zijn ontzettend veel mooie natuurgebieden waar allemaal
openbare bijeenkomst over de plannen, die
verschillende planten en dieren te
deze
week concreet gepresenteerd zullen worden.
vinden zijn. Zondag 11 juni trekken we
Ook hiervoor nodigen wij belangstellende dorpsgenoten
er ook weer op uit om van de natuur te
uit om de informatie met ons en met de leden van de
genieten. Deze keer letten we vooral op
werkgroep “Geen omleiding N279” te delen.
insecten, bijen, vlinders, spinnen enz.
Aanvang: 20:00 uur
Daarvoor gaan we naar het Geerbos in
Locatie: dorpshuis Het Klooster
Veghel waar een insectentuin is
aangelegd, een paradijs voor deze kleine
Tot zover deze mededelingen; zie ook onze website
beestjes.
www.dorpsraadzijtaart.nl
We vertrekken om 10:00 uur met de fiets vanaf Het
Dorpsraad Zijtaart
Klooster.
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Jeugd Activiteiten Zijtaart (JAZ) zoekt vrijwilligers!
Wij zijn nog op zoek naar (veel!) vrijwilligers in de
categorieën:
- Spelbegeleiders voor dinsdag en donderdag
- Begeleiders creatief voor dinsdag en donderdag
- Hand- en spandiensten (op- en afbouw)
- Nachtwakers voor maandag-, woensdag- en
donderdagavond
- Catering
- Frietgezinnen
- Groepsleiding voor de groepen 7 en 8
- Organisatieleden voor 2018
Aanmelden kan via jaz@zijtaart.nl of via het formulier wat
U elders vindt bij deze editie van het Zijtaarts Belang.
Tevens kunt U zich ook op zondag 18 juni aanmelden bij
onze stand op Zijtaart Biedt Meer.
Daarnaast zijn wij nog op zoek naar de volgende
materialen:
- Uitgespoelde plasticbekers en bakjes van
bijvoorbeeld (Mona) toetjes of crème fraîche
- Schoenendozen
- Kokertjes van keukenrol
Heeft U één of meerdere materialen en gebruikt U deze niet
meer, dan kunt U deze op 18 juni afgeven bij onze stand
tijdens Zijtaart Biedt Meer!
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Voor al uw friet en snacks!
Dit weekend speciale aanbieding.

Nasi schijf € 1,60 p.st.
Iedere vrijdag vanaf 17.00 uur Gezinsfrietdag
Gezinszak friet (2 Volwassen+2Kinderen)
4 snacks keuze uit frikadel of kroket
Voor € 10,00
Deze actie valt buiten onze normale
stempelkaartactie
Ook telefonische bestelling mogelijk.
Pastoor Clercxstraat 53-55
Tel.: 363638
Patatterij open:
Ma- Di- Do: 19:00uur - 21:00 uur
Vrij – Zat: 17:00 uur - 21:00 uur
Zo: 12:00 uur - 21:00 uur
vereniging kunnen presenteren in ons mooie dorp en de
jeugd de kans biedt om zich op muzikaal vlak te
ontwikkelen. Onze leden zullen met een collectebus bij u
langskomen.
Bestuur fanfare St. Cecilia

Leden van fanfare St.Cecilia op stap voor
de Donateursactie

KBO

Vanaf 12 juni tot 28 juni a.s. komen de leden van fanfare St
Cecilia weer bij U aan huis voor de jaarlijkse donateursactie
voor onze muziekvereniging. Het geld wat met deze actie
wordt opgehaald, wordt gebruikt voor de opleiding van
onze jeugdleden en de aankoop van instrumenten en
kleding.
Afgelopen jaar is de fanfare op concours geweest in
Zutphen en daar is met succes het behoud in de eerste
superieure divisie veiliggesteld. Inmiddels is de gehele
vereniging in voorbereiding op Seitert goes Proms en
Proms 4 Kids, de evenementen welke plaatsvinden op 28 en
29 oktober a.s. Alles wordt in het werk gezet om dit
wederom een muziekfeest te laten worden voor alle
inwoners van Zijtaart en omstreken. Het mooie van muziek
is in deze dat niet alleen u, maar ook onze eigen
(jeugd)leden enorm veel plezier beleven aan deze
evenementen.
Reserveert u deze data dan ook alvast in uw agenda.
Via deze weg willen wij u alvast hartelijk danken voor uw
bijdrage, die het mogelijk maakt dat wij onszelf als

AGENDA
Maandag 12 juni 13.00 uur: Fietsen
Maandag 12 juni 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 13 juni 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 13 juni 10.30-11.00 uur: opgeven dagreis
Dinsdag 13 juni 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 13 juni 13.00 uur: Vrij biljarten
Woensdag 14 juni 13.30 uur: Kienen
Donderdag 15 juni 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 15 juni 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 15 juni 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 15 juni 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 16 juni 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN Uitslagen van 1 juni
Jokeren:
1. Mien Raaijmakers
98 pnt.
Rikken:
1. Henk v.d.Linden
100 pnt
2. Piet v.d.Hurk
38 pnt.
Poedelprijs:
Pieta v.Riel
– 70 pnt.
Loterij:
Cisca Coppens
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Alp D"Huzes, wat een beleving,
Afgelopen donderdag 1 juni zijn we voor de
kankerbestrijding twee keer de Alpe D'Huez opgewandeld.
Wat heeft dat een grote indruk op ons gemaakt.
Ruim 4000 mensen die allemaal voor de kankerbestrijding
de berg op gingen, te voet of met de fiets. Soms wel 6 keer.
Vele mensen met een foto van een bekende Duizenden
kaarsjes langs de weg,, allemaal met een naam er op, zoals
bij het kerkje in de Hollandse bocht nr. 7 van de 21
bochten.
De emoties onderweg en bij de finish, ook van mensen die
zelf deze ziekte hebben, lieten een grote indruk op ons
achter. Deze mensen hadden allemaal geld ingezameld. In
totaal ruim € 10 miljoen. Ook wij hadden geld ingezameld
voor de KWF.
Daarom willen wij langs deze weg iedereen bedanken die
een donatie voor kankerbestrijding hebben gedaan.
Groet Anny en Peter van Asseldonk.
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bovenal weer een erg gezellige wedstrijd met zoveel
clubleden bij elkaar. Nog twee selectiewedstrijden te gaan
en dan weten we wie er door mogen naar de Brabantse
kampioenschappen. Nog even spannend dus!
Naast de selectiewedstrijd werd er door Nynke Broens met
haar nieuwe pony Tondupark Ebony in Uden weer een
dressuurwedstrijd gereden en ze wist opnieuw een
winstpunt te behalen in de klasse C-B

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Zondag 11 juni: Engelermeer, pauze in Bokhoven ‘Het
Veerhuis’, 85 km, vertrek 8.30 uur.
Woensdag 14 juni: Kampina, pauze in ’t Gommelen’, 81
km, vertrek 8.30 uur.

VOW Jeugd 9 juni 207
VOW JO19-1
VOW JO17-1
VOW MO19-1
VOW MO19-2

thuistoernooi met overnachting
thuistoernooi met overnachting
thuistoernooi met overnachting
thuistoernooi met overnachting

Ruitersport Zijtaart – vierde
selectiewedstrijd gereden

VOW Jeugd 10 juni 207

De vierde selectiewedstrijd voor de Brabantse
kampioenschappen werd de afgelopen dagen gereden in
Schaijk. Bij de ponies viel Lisa Heesakkers met haar pony
Sweet Chili in de prijzen en werd 2e met springen in de
klasse B-BB! Claire Vermaes en haar pony Sunrise reden in
de dressuur knap naar een 6e plaats in de klasse DE-B met
192 punten. Verder werden er zowel bij de paarden als bij
de ponies weer meerdere winstpunten verdiend en was het

VOW Jeugd 11 juni 207

Uittoernooi Bruheze
Uittoernooi Bruheze
Uittoernooi OJC Rosmalen

VOW JO13-1
VOW JO11-2
VOW JO9-3M

SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 30 mei 2017
VOW JO15-1

Rhode JO15-3

5-0

VOW Jeugd 31 mei 2017
VOW JO13-1

WEC JO13

0–3
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In de 1e partij stonden Toon Verbruggen (120 car) en Cor v
Zutphen (90 car) tegenover elkaar. Het was een gelijk
opgaande strijd. Ook toen Toon tegen het einde van de
wedstrijd met een serie van 35 caramboles een gat
probeerde te slaan. Cor wist dit met een serie van 23
Skipov basisonderwijs laat kinderen kiezen caramboles te beantwoorden en na 25 beurten de partij zelfs
Aan vijf leerlingen uit groep 7 en 8 van drie verschillende
naar zich toe te trekken. Toon bleef steken op 110
caramboles.
Skipov basisscholen is onlangs om zeer specifiek advies
gevraagd. Skipov werkt op haar 14 basisscholen sinds een
De 2e partij van de avond ging tussen Ruud Cissen (120
aantal jaren met Claroread, een softwareprogramma om
car) en Cor vd Hurk (90 car). Ruud had ook in deze
kinderen met dyslexie goed te kunnen ondersteunen. Juist
wedstrijd weinig moeite met Cor. Bij Cor wilde het
deze leerlingen waren één van de eersten die een eigen
helemaal niet lukken. Na 27 beurten was het verschil, met
notebook tot hun beschikking hebben gekregen (inmiddels een stand van 120-43, dan ook duidelijk.
heeft elke klas een groot aantal chromebooks). In de loop
De laatste partij van de avond was er een die er nog toe
der tijd is de dyslexie-software verouderd en aan
deed. Wie zou er in de finale staan tegen Ruud Cissen?
vervanging toe. Skipov staat nu voor de concrete keuze van Hans v Erp of Mark Verbruggen? De 3e partij was tussen
twee vernieuwde versies: Claro Cloud en TextAid van
Hans v Erp (90 car) en Martien Verbruggen (100 car). Hans
Readspeaker. Wie kan de keuze voor de nieuwe software
leek in de 11e beurt met een serie van 24 caramboles een
beter maken dan de gebruiker zelf! Zodoende zijn Lynn,
voorsprong op te bouwen. Martien speelde partij als een
Romée, Floris, Ivo en Isa een paar uurtjes aan het testen
dieselmotor, rustig op gang komen maar wel door blijven
geweest. Ze waren gelijkgestemd en unaniem in hun
gaan. Zo ook in deze partij. Na de serie van Hans, ging
oordeel: “We vonden het leuk om de software te mogen
Martien rustig door met punten maken. De achterstand
testen. TextAid vonden we fijner, vooral omdat deze stem
werd weer een voorsprong en na 26 beurten was met 100veel echter klonk en je kon de teksten van internet laten
70 de winst voor Martien. Met deze overwinning van
voorlezen. Hier hebben we veel tijd aan besteed. Bij deze
Martien werd Mark Verbruggen toch nog de 2e finalist.
software kunnen we geen minpunten bedenken. We kunnen A.s. donderdag 8 juni om 21.00 uur wordt in café
de bestanden zelf gemakkelijk selecteren en onze eigen
Kleijngeld de finale gespeeld van de Best of Seven en
bibliotheek aanmaken met de boeken die we in de les nodig weten we wie, na 2 overwinningen van Leon Cissen, de
hebben. Bij Claro Cloud vonden we de stem klinken als een winnaar van deze 3e editie wordt.
robot, dit is niet fijn om naar te luisteren.”

Best of Seven
Afgelopen donderdag zijn de laatste partijen gespeeld en
zijn de finalisten bekend die a.s. donderdag mogen
uitmaken wie de beste is. De avond begon met 2 partijen de
alleen nog voor de statistieken van belang waren.

Keldonkse Vlooienmarkt
Zoek je nog mooie spullen voor
een mooi plekje in huis, of nog
een onderdeel van een apparaat
dat stuk is. Ook voor de
verzamelaar valt er veel te
snuffelen op onze markt.
Dus kom gratis kijken wat
er allemaal aangeboden
wordt.
De rommelmarkt is zondag
11 juni tijdens Keldonk
kermis. Tijdens de markt is er
live muziek georganiseerd
door Bende Bé de Band, dus
dat wordt weer een gezellige
swingende boel. De verkoop
van de vele waardevolle
spullen start om 10.00 uur en
duurt tot 14.00 uur. De
vlooienmarkt is een echte
ouderwetse rommelmarkt, die
GRATIS toegang kent. De
organisatie is in handen van
Stichting AtrtAktief Keldonk.
Info: Keldonk.nl, of bij Frans
Kuijpers, tel. (06) 134 639 25
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EXCURSIE VREEMDELINGEN IN DE NATUUR
zondag 18 juni 10.00 uur – 12.30 uur
Exotisch, dat roept romantische en avontuurlijke
beelden op. Echter in de natuur wordt bedenkelijk
gekeken als er een exotische plant of dier in
Nederland ontdekt is. Zeker als er sprake is van
een ‘invasieve exoot’.
Op zondag 18 juni organiseert natuurvereniging IVN
een excursie over dit thema en gaan we op zoek naar
exoten in de Aa-broeken. De excursie start om 10 uur
op het parkeerterrein tegenover Middegaal 18 in
Veghel. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.
In de Nederlandse natuur zijn aardig wat exoten te
vinden. Sommige zijn pas nieuw en anderen zijn
honderden jaren geleden al in ons land terecht
gekomen. Sommige soorten zijn een verrijking en
anderen weer een plaag. De reuzenberenklauw,
muskusrat en het Aziatisch lieveheersbeestje zou men
nu liever kwijt dan rijk zijn, terwijl de fazant zo
vertrouwd is dat menigeen hem als een inheemse soort
beschouwt.
Benieuwd naar welke exoten in de Aa-broeken een
plekje hebben gevonden? Loop mee met de
natuurgidsen van IVN Veghel op 18 juni. Meer
informatie www.ivn-veghel.nl of Karin Koppen tel.
(0413) 21 0216.
Tijdens de week van de Invasieve exoten
(www.weekvandeinvasieveexoten.nl) worden op
diverse plekken activiteiten georganiseerd.
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Wandeling eetbare planten zoeken en proeven
Op zondag 9 juli gaan we in de Aa-broeken wandelen
met Geertje Jansen van Wandeloogst
Tegenwoordig oogsten we ons eten in de supermarkt. Maar
ook in de natuur is van alles te eten. Bramen en brandnetels
kent iedereen wel, maar er is nog véél meer lekkers te
vinden. We gaan planten, zaden en vruchten oogsten zoals
mensen het al duizenden jaren doen.
Wil je meer weten over eten in de natuur? En misschien
ook wel wat wilds proeven? Doe dan mee met de
wandeling eetbare planten. Geertje Jansen van Wandeloogst
is wildplukgids en verzorgt een wandeling eetbare planten
zoeken en proeven. Naast de culinaire waarde van planten
wordt ook ingegaan op haar cultuur-historische, medicinale,
cosmetische waarde. Zo komen er ook diverse
natuurverhalen aan bod.
De wandeling duurt twee uur en start om 10 uur. Meer
informatie vind u ook op www.wandeloogst.nl
en
www.facebook.com/wandeloogst.
Omdat er voor deze wandeling een grens is gesteld aan het
aantal deelnemers is het nodig om je vóór 1 juli op te
geven. Dit kan bij Marianne van Zeeventer, email
marianne.vanzeeventer@onsbrabantnet.nl of
tel.0413 785207 De kosten voor de wandeling zijn €5,per persoon, te betalen bij aanvang van de wandeling.
start: 10 uur op de parkeerplaats Middengaal, naast
voormalig Pieter Brueghel centrum
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Jeuggd Activiteitten Zijjtaart
Werkgroep vvan Evenemente
engroep Zijtaarrt

Contactadre
es:
Leinserondw
weg 8
5465 RV Zijttaart
Tel: 0413 26
68551

JA
AZ
ZL
Ligh
ghtn
tnin
ing
g
Ja, ikk wil helpen bij de Jeugd
dvakantiedaggen van 22 augustus
a
t/m
m 24 augustuus 2017 in Zijjtaart

Naam:
Adres:
Telefoon
n:
Mobiel:
E‐mail:
Geboorttedatum:
Maatsch
happelijke staage:

……………………
…
……………………
……………………
……………………
……………………
………
……………………
…
……………………
……………………
……………………
……………………
………
……………………
…
……………………
……………………
……………………
……………………
………
……………………
…
……………………
……………………
……………………
……………………
………
……………………
…
……………………
……………………
……………………
……………………
………
……………………
…
……………………
……………………
……………………
……………………
………
☐

Groepsleeider:
SSamen met:

☐
……………………
…
……………………
……………………
……………………
……………………
………

Activiteitenbegeleider:
Dinsdagg
☐
☐

Ochteend
Middaag
Avond
d

n spandienstten
Hand‐ en
Zaterdaag
☐
☐

nd
Ochten
Middaag
Avond
d

Nachtwaaken:

Graag
G
één naaam opgeven, per
p groepje zijjn er max. 2 bbegeleiders no
oodzakelijk.

☐
Woensdagg
☐
☐
☐

Caatering:
Donderdaag
☐
☐

Ochtend
Middag
M
Avvond

☐
Dinsdag
☐
☐

Woeensdag
☐
☐

Do
onderdag
☐
☐
☐

☐
Maanda
ag
☐
☐
☐

☐

Dinsdagg
☐
☐
☐

Woensda
ag
☐
☐
☐

Donderd
dag
☐
☐
☐

Frrietgezin:

Vrijdagg
☐
☐

☐

Dit formulieer kan ingelevverd worden tijdens
t
de inscchrijfochtend// ‐middag, bij Eric van Asse ldonk (Leinserondweg 8),
tijde
ens Zijtaart Biiedt Meer of via
v jaz@zijtaart.nl.
Meer form
mulieren nodig? Ga naar w
www.Zijtaart.nl en download
d het inschrijffformulier.
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Jeuggd Activiteitten Zijjtaart
Werkgroep vvan Evenemente
engroep Zijtaarrt
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es:
Leinserondw
weg 8
5465 RV Zijttaart
Tel: 0413 26
68551
Ja, ikk wil helpen bij de Jeugd
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a
t/m
m 24 augustuus 2017 in Zijjtaart

Naam:
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n:
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happelijke staage:
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……………………
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……………………
……………………
………
……………………
…
……………………
……………………
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……………………
………
……………………
…
……………………
……………………
……………………
……………………
………
……………………
…
……………………
……………………
……………………
……………………
………
……………………
…
……………………
……………………
……………………
……………………
………
☐

Groepsleeider:
SSamen met:

☐
……………………
…
……………………
……………………
……………………
……………………
………

Activiteitenbegeleider:
Dinsdagg
☐
☐

Ochteend
Middaag
Avond
d

n spandienstten
Hand‐ en
Zaterdaag
☐
☐

nd
Ochten
Middaag
Avond
d

Nachtwaaken:

Graag
G
één naaam opgeven, per
p groepje zijjn er max. 2 bbegeleiders no
oodzakelijk.

☐
Woensdagg
☐
☐
☐

Caatering:
Donderdaag
☐
☐

Ochtend
Middag
M
Avvond

☐
Dinsdag
☐
☐

Woeensdag
☐
☐

Do
onderdag
☐
☐
☐

☐
Maanda
ag
☐
☐
☐

☐

Dinsdagg
☐
☐
☐

Woensda
ag
☐
☐
☐

Donderd
dag
☐
☐
☐

Frrietgezin:

Vrijdagg
☐
☐

☐

Dit formulieer kan ingelevverd worden tijdens
t
de inscchrijfochtend// ‐middag, bij Eric van Asse ldonk (Leinserondweg 8),
tijde
ens Zijtaart Biiedt Meer of via
v jaz@zijtaart.nl.
Meer form
mulieren nodig? Ga naar w
www.Zijtaart.nl en download
d het inschrijffformulier.

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 26 nr. 37

7 juni 2017 – 14 juni 2017

pagina 9

De inschrijving sluit op zondag 11 juni.
Het inschrijfgeld moet bij opgave voldaan worden.
Lever dit inschrijfformulier volledig ingevuld in bij Paul
Schepers, Pastoor Clercxstraat 84, Zijtaart of mail naar
paulschepers334@hotmail.com en stort het bedrag op
rekeningnummer: NL52 RABO 0160 890 497 o.v.v. naam
van je team.

SPRING PARTY & BBQ Wedstrijd
INSCHRIJFFORMULIER
Ja, hierbij schrijven wij ons in voor de barbecue op
zaterdag 17 juni 2017.
Het team dat zich inschrijft voldoet aan de volgende
voorwaarden:
• Kosten zijn €10,00 p.p.
• Men moet voor een eigen barbecue zorgen.
• Wil je meedoen met de prijzen, dan zorg je voor een
zelfgemaakte barbecue.
• De organisatie zorgt voor een vleespakket en is op die
dag om 17:00 uur op te halen.
• De barbecue moet voor 20:15 uur van het plein af zijn.
• Het is niet toegestaan om eigen vleeswaren en drank
mee te nemen
• Open vuur is verboden.
• 25 consumptiemunten voor de mooiste en origineelste
barbecue

TEAMNAAM:. ...........................................................
......................................................................................
Contactpersoon:. .......................................................
................................................................................…..
................................................................................…..
Mailadres:. .................................................................
.....................................................................................
Telefoonnr.:. ...............................................................
Aantal deelnemers: ....................................................
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16-6-2017 aanmelden. Vol=Vol. Dit kun je doen door te bellen
naar onderstaand nummer of een email te sturen naar
info@cjggeeftantwoord.nl met je gegevens, de leeftijd van je
kinderen en het aantal deelnemende personen. We verzoeken je
om je bevestigingsmail mee te nemen.

Tel. 0800 – 254 0000
info@cjggeeftantwoord.nl
www.cjggeeftantwoord.nl

“Ouders uit in De Kluis”
Een informatieve avond voor ouders van jongeren van
12-18 jaar uit de voormalige gemeente Veghel.
Jongerencentrum De Kluis op de Noordkade, een plek
waar je als ouders niet snel binnenkomt maar wel
nieuwsgierig naar bent!
Op dinsdag 20 juni organiseren we hier een
tweetal workshops, een extra reden om de
‘Kluis sfeer’ te komen proeven en waar je om
21.45 met een goed gevoel vertrekt!
Wat is De Kluis? Dit zeggen ze er zelf over:
De Kluis is een inspirerende, veilige plek voor
jongeren vanaf 14 tot 23 jaar. Het is een
ontmoetingsplek waar alle jongeren aan bij
kunnen dragen en zelf de regie (kunnen) hebben,
met als doel de talenten van jongeren te prikkelen
zodat ze zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen.
We starten met een presentatie van Katja Vermeer,
jongerenwerker in De Kluis.
Daarna zijn er 2 workshops met de volgende
thema's:


Gamen, leerzaam of gevaarlijk?
Door Novadic-Kentron



Jongeren en seksualiteit.
Gevaarlijk spel? Door Sense

Wanneer:
dinsdag 20 juni 2017
Tijd:
van 19.30 uur tot ± 21.45uur
(inloop vanaf 19.15 uur )
Waar:
Jongerencentrum De Kluis,
Noordkade, NCB-Laan 52-54
Kosten:
geen
Ben je geïnteresseerd in deze thema-avond
‘Ouders uit in de Kluis’ dan kunt je je tot uiterlijk

