JAZ zoekt (nog steeds) vrijwilligers!
Inmiddels worden de laatste voorbereidingen voor de JAZ-dagen 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 te kort 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 Debby v/d Braak 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! Daarbij wordt het zéér gewaardeerd als je
tenminste één dagdeel (ochtend of middag) komt helpen.
Voor de 2e/3e-jaars scholieren van de middelbare school geldt dat de JAZ-dagen ook als
Maatschappelijke Stage kan worden gebruikt.
We zijn nog op zoek naar:
- Spelbegeleiders voor dinsdag, woensdag en donderdag
- Creatief-begeleiders voor dinsdag en donderdag
- Hand- en spandiensten (op- en afbouw)
- Nachtwakers voor maandag-, woensdag- en donderdagavond
- Catering
- Frietgezinnen
- Groepsleiding voor de groep 7 en 8

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 25 juni 9.30 uur Woord- en Communieviering (Gem.Koor)
Wij gedenken: Sien van Nunen-van Schaijk en overl.familieleden (nms. fam. van Schaijk):
Overl.ouders Kanters-Brugmans en overl. familieleden: Harrie Raaijmakers (vanw.
verjaardag) en overl.familieleden: Overl.ouders van Heeswijk-van den Acker: Overl.
ouders van den Acker-Vervoort en Broeder Christinus van den Acker: Overl.ouders
Steenbakkers-van Boxmeer en overl. familie:
Riek van Boxmeer-Henst (nms. Broederschap Hakendover).
Mededeling: De kerkdeurcollecte voor de Nederlandse Missionarissen heeft € 184,00
opgebracht. Hiervoor hartelijk dank.

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
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
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BELANGETJES
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.
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.
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bedrijventerrein Doornhoek richting Helmond gaat of vice
versa. gaat. De vraag blijft dan ook of dit traject veel
sluipverkeer weghoudt op Sweenslag, Hoolstraat en
Corsica. Een tweede conclusie is, dat deze plannen zeer
waarschijnlijk de minste schade aanrichten aan Zijtaart ten
opzicht van vorige opties. Een derde conclusie is, dat er in
de komende jaren zeer zeker iets zal gaan gebeuren in de
directe omgeving van ons dorp. Maar hoe, wat en waar is
nu nog onzeker.
Een uitgebreid verslag van deze avond kunt u terugvinden
op onze website.

Tot zover deze mededelingen; zie ook onze website
www.dorpsraadzijtaart.nl
NIEUWS VAN DE DORPSRAAD 21 juni 2017 Dorpsraad Zijtaart
Afgelopen donderdagavond waren 36 personen aanwezig
tijdens de extra bijeenkomst over de plannen betreffende de OPENINGSTIJDEN DORPSHUIS T.B.V.
N279 in de omgeving van Zijtaart. Aangezien er over deze PINAUTOMAAT
plannen momenteel nog weinig concrete informatie is, werd
Het gebruik van het pinautomaat is mogelijk op de
er toch door de aanwezigen een aantal belangrijke
volgende tijden:
aandachts-punten naar voren gebracht.
De situatie waarover gesproken werd, betreft een
parallelweg naast het kanaal aan de zijde van Zijtaart tussen
van 8:00 uur tot 21:30 uur
MAANDAG T/M
industrieterrein Doornhoek en de oversteek bij Keldonk.
en/of afhankelijk van verdere
DONDERDAG
Hierbij gaat het over een gemeentelijke aangelegenheid
openstelling Dorpshuis
t.b.v. het ontsluiten van het bedrijventerrein richting de
N279. Er zijn nog geen concrete situatietekeningen en
daarom was het op deze avond enigszins gissen naar wat er
van 8:00 uur tot 17:00 uur
VRIJDAG
gaat komen. Het standpunt van de dorpsraad in
en/of afhankelijk van verdere
samenspraak met de aanwezigen is:
openstelling Dorpshuis
-zo gauw er meer duidelijkheid is, worden onze
besprekingen vervolgd. We zitten dan weer bij elkaar om
over de plannen reacties te geven.
afhankelijk van openstelling
ZATERDAG EN
Dorpshuis tijdens weekendZONDAG
Nu was dat alleen maar oriënterend, maar toch zinvol want
activiteiten
er werden al enkele belangrijke aandachtspunten genoemd:
-worden er woonpercelen aangetast en zo ja, waar en in
welke mate?
Tijdens openstelling van het Dorpshuis bij extra activiteiten
-hoe breed gaat de parallelweg worden als er gesproken
kan men altijd gebruik maken van het pinautomaat.
wordt over een robuuste weg?
-ere wordt gesproken over meerdere
afslagen t.b.v. het industrieterrein;
hoeveel en waar dan?
-hoe wordt er rekening gehouden met een
veilige fietsverbinding naar Veghel?
-is men op de hoogte van het tracé van de
NAM-gasleiding?
-wordt het een 60- of 80-km.-weg?
-wat gaat er gebeuren met de vijver die er
nu ligt?
-is er nog kans dat er een andere afbuiging
komt?
Een eerste conclusie aan het einde van de
bijeenkomst is, dat er nog veel vragen zijn,
die nu nog niet beantwoord kunnen worden
daar de gemeente nog geen concrete
tekeningen heeft. Ook zijn er geen cijfers
bekend over het verkeer dat van
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Voor al uw friet en snacks!

Informatieavond voor
de taxi vrijwilliger Zijtaart
Zoals in de jaarvergadering van de KBO is gevraagd heeft
onze werkgroep het thema vrijwillig taxivervoer in
Zijtaart opgepakt. We hebben op meerdere plaatsen
informatie opgehaald en willen dit graag delen met iedereen
die geïnteresseerd is om
taxi vrijwilliger te worden of wil luisteren naar wat deze
taak inhoud.
Op woensdag 28 juni om 19.30 uur zal er een info avond
plaatsvinden in het Klooster.
Heb je interesse maar kun je deze avond niet aanwezig zijn,
kunt u bellen naar
Will van Asseldonk 0413-209446
Werkgroep Zorg en Welzijn Zijtaart

Hoi ,

Weekendsnack actie:
Frikadel speciaal € 2,00 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

Dit is het geworden ;

Zo begon ik mijn woordje in de openluchtmis ook . Om
gewoon hoi te zeggen . Doe maar gewoon en zeg gewoon
hoi tegen elkaar . We hebben elkaar ook nodig om
er weer iets leuks van te maken . Zijtaart Biedt Meer was
weer goed verlopen . Dankzij onze leden , de Zijtaartse
bevolking / vrijwilligers en al diegene die er een steentje
aan bij gedragen hebben . Iedereen super bedankt.

1 ste prijs = reischeque twv 500,00
= 09830
2de prijs = die avond de lucht in gegaan 4 pers. in de
luchtballon
3de prijs = dinercheque voor 2 pers. = 04501
4de prijs = waardebon twv 100,00 = 08927
5de prijs = waardebon twv 75,00
= 03310
6de prijs = waardebon twv 75,00
= 10116
We ruimen op de zondag zelf al zo veel mogelijk op en op 7de prijs = waardebon twv 50,00
= 14105
de maandag gaan we weer verder. Als er nog iets is wat we 8ste prijs = waardebon twv 50,00
= 08633
vergeten zijn of misschien tips op wat voor manier dan ook,
9de prijs = waardebon twv 50,00
= 10892
dan hoor ik dat graag .
10de prijs = waardebon twv 25,00
= 14735
11de prijs = waardebon twv 25,00
= 13755
De prijsuitreiking ivm ons 25 jaar jubileum was goed
= 04798
verlopen. De stuntfietser had de prijswinnaar getrokken en 12de prijs = waardebon twv 25,00
de gelukkige winnaar is de Fam. Rooijakkers , hool 43 ,
Keldonk.
Iedereen proficiat met de prijzen . De prijzen zijn op te
Die hadden nu ook net een nieuwe fiets nodig dus helemaal
halen bij De FietsenWinkel Zijtaart.
goed.
Ceciliastraat 1 , 5465 RZ , Zijtaart . 0413-352203
De prijsuitreiking van Zijtaart Biedt Meer was om 18.00
uur op het plein . De band was aan het opruimen maar de
mensen stonden nog zijn best te genieten . We gaan weer
mensen blij maken met de getrokken loten .

Ik zou zeggen , allemaal bedankt en tot volgend jaar ;
groeten van Mirjan v. Gorkum
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KBO
AGENDA:
Maandag 26 juni 13.00 uur: Fietsen
Maandag 26 juni 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 27 juni 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 27 juni 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 27 juni 13.00 uur: Vrij biljarten
Woensdag 28 juni 13.30 uur: Kienen
Donderdag 29 juni 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 29 juni 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 29 juni 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 29 juni 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 30 juni 13.30 uur: Bridgen

Deze maand van
dinsdag t/m vrijdag

BILJARTEN
Nederlaag toernooi Zijtaart - Erp 14 juni 2017
Cor v.Zutphen
61 82 - Harrie v.Zutphen 79
Wim v.d.Sanden 43 65 - Harrie v.Berlo
78
Rien Kemps
28 37 - Jan v.Wanrooij
58
Rien v.Tiel
28 35 - Gies v.d.Berg
43
Toon Opsteen
27 26 - Frans v.d.Boom 35
Tonn Verbruggen 23 21 - Harrie vd Wetering 37
Cor Coppens
21 28 - Toon Jans
40
Jan v.d.Oever
18 30 - Erick Kuijpers
34
Ad v.d.Heijden
16 35 - Gerrit Verhagen 23
Jan Rijkers
16 9 - Willie v.Berlo
31

93
65
83
48
31
37
22
29
26
18

Onderlinge Competitie KBO Zijtaart
Afgelopen donderdag 15 juni jl. heeft de jaarvergadering
van de biljartclub van KBO Zijtaart plaatsgevonden,
waarmee het seizoen 2016-2017 is afgesloten. Tijdens deze
bijeenkomst is de eindstand van de competitie bekend
gemaakt en zijn de bijbehorende prijzen uitgereikt.
In september zijn we begonnen met 23 spelers, maar door
het overlijden van Jan van Uden zijn we verder gegaan met
22 spelers welke een dubbele competitie afgewerkt hebben.
In totaal zijn er op 37 wedstrijddagen 462 partijen gespeeld
op de biljarts in dorpshuis Het Klooster. De partijen gaan
over 20 beurten en er wordt gespeeld met het 10 puntenbonussysteem. Naar rato gemaakte caramboles t.o.v. het
aantal te maken caramboles kan men op deze manier
maximaal 20 punten behalen per partij. Er waren dit
seizoen geen spelers die dat gehaald hebben. Wel wist
Frans vd Broek een score van 19 punten te behalen en Cor
Coppens heeft dit zelfs 2 keer gepresteerd. Gemiddeld per
partij werden er 18,2 punten bij elkaar gespeeld, wat
neerkomt op 9,2 punten gemiddeld per speler. Een
behoorlijk niveau, wat ook wel blijkt uit het gemiddelde per
beurt nl. 1,51 car. Cor van Zutphen scoorde het hoogste
partijgemiddelde met 101 car. in 20 beurten. De hoogste
serie werd gemaakt door Toon Cissen met 31 caramboles.
Tot het einde toe is het spannend gebleven omtrent het
kampioenschap, want de 2 spelers welke het gehele seizoen
aan kop stonden, gaven elkaar geen duimbreed toe. Op de
allerlaatste speeldag is dan ook pas bekend geworden wie
de kampioen zou zijn. Ook om plaats 3 was de strijd zeer
hevig en deze is uiteindelijk onbeslist gebleven, waardoor 2
spelers met hetzelfde aantal punten en hetzelfde gespeelde

Kalfshamburger
met Pêche Melba
€ 14,50 p.p.
Heeft u iets te vieren? Vraag naar de
mogelijkheden in ons restaurant. Aparte zaal
beschikbaar. Telefoon: o413-343382
percentage op plaats 3 geëindigd zijn. De eindstand is als
volgt :
1 Tonnie v Uden 2 Rien v Tiel 3 Cor Coppens en Jan
vd Oever.
Alle prijswinnaars nogmaals van harte gefeliciteerd met de
behaalde ereplaatsen en in het bijzonder Tonnie v Uden met
het behaalde kampioenschap.
Namens de wedstrijdleiding,
Wim vd Sanden en Toon Cissen

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Zondag 25 juni: Driel, pauze in Kerkdriel ‘Golfclub de
Dorpswaard’, 85 km, vertrek 8.30 uur.
Woensdag 28 juni: Drunense Duinen, pauze in Loon op
Zand ‘Oranjeplein’, 96 km, vertrek 8.30 uur.

Nog een aantal weken is het vakantie een mooie
gelegenheid om Kubb te spelen. Niet bekend met
het spel, je kunt het leren tijdens de spellenavond
van Zes a.s. vrijdag 23 juni vanaf 19.00 uur op het
terrein bij VOW.
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Agnes Hovens in de spotlights!
Na maar liefst 28 1/2 jaar peuterspeelzaalwerk, neemt "juf"
Agnes afscheid van SPV (Stichting Peuterspeelzalen
Veghel) !
Wij vinden het erg belangrijk om deze zeer gewaardeerde
kracht in het zonnetje te zetten om haar te bedanken voor
haar toewijding en inzet. Dit willen wij doen door u als
inwoner, als ouder en ex-ouder van de Zijtaartse
peuterspeelzaal het Pompeltje van harte uit te nodigen!

Agnes Hovens is voor vele Zijtaartse ouders bekend als de
bevlogen leidster van de peuterspeelzaal. Agnes heeft in al
deze jaren een ruime ervaring opgedaan op verschillende
peuterspeelzaallocaties in Veghel en omgeving. We
schatten in, dat Agnes wel ongeveer 350 verschillende
kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar onder haar hoede
heeft gehad. De kans is erg groot dat ze alweer "kinderen
van de kinderen" in het Pompeltje heeft mogen
verwelkomen!
Op vrijdag 14 juli van 11.00 uur tot 13.00 uur is er de
gelegenheid om Agnes persoonlijk te bedanken. Wij
hopen velen uit Zijtaart te mogen begroeten, koffie/thee
met lekkers staan voor u klaar!

Vijfde selectiewedstrijd gereden en
Silvia Endevoets wint Meijerijcup!
Afgelopen week won Silvia Endevoets met haar paard
Cacharel de Meijerijcup in Veghel!! Super gedaan!
Daarnaast won ze met haar paard Falkland T de 3e prijs in
de klasse L1 met 194 punten en de 1e prijs met 196 punten.
Lieke Blokx behaalde de 1e prijs met haar pony Ballerina
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in de klasse C-B met 199 punten en in dezelfde categorie
werd Nynke Broens met haar pony Ebony 2e met 198
punten. Nynke Broens won ook nog de 2e proef met
wederom 198 punten. Renee Buser won de 1e prijs met
haar paard Starbuck in de klasse Z2/Z1 met 209 punten.
Heel knap gereden dames!!
Verder werd afgelopen weekend de vijfde selectiewedstrijd
voor de Brabantse kampioenschappen gereden in
Westerbeek. Er werden flink wat prijzen gewonnen door
onze ruiters! Met het springen bij de paarden behaalde
Glenn van de Ven met zijn paard Ziezo een 2e plaats in de
klasse Z/ZZ met 2x een foutloze ronde. Bij de dressuur won
Silvia Endevoets met haar paard Cacharel een mooie 4e
plaats in de klasse M1 met 186 punten. Bij de ponies waren
er ook successen. In de klasse AB-B won Lisa Heesakkers
met haar pony Sweet Chili de 1e prijs met 194 punten. In
dezelfde klasse won Claire Vermaes met Jolly Jumper de 3e
prijs met 192 punten. Shirly van Dijk wist met Coralino
heel knap een 3e plaats te veroveren in de klasse D-M2 met
maarliefst 196 punten! Door Sophie van der Vorst, Noa
Spoorenberg, Lieke Blokx en Milou Kemper werden er ook
nog winspunten gehaald. Met springen werd er knap een
foutloze ronde gesprongen door Noa Spoorenberg wat ook
een winstpunt opleverde. Julia Vermaes won een mooie
oranje strik met haar pony Jolly jumper in de Bixiedressuur, nog maar 6 jaar oud, dus dat beloofd wat voor de
toekomst!
Het wordt nu echt spannend wie er door mag naar de
Brabantse kampioenschappen! De laatste selectiewedstrijd
is over 2 weken in Volkel en een aantal ruiters maken al
kans om geselecteerd te worden!
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Sporten voor kinderen, die niet eenvoudig aansluiting vinden bij Uw kind aanmelden?
reguliere sportverenigingen
De lessen zijn voor kinderen van 9 t/m 13 jaar in gemeente

Tweede seizoen Bizzisport Plus van start in
Meierijstad

Meierijstad. De lessen starten op woensdag 13 september (
15.45-16.30 uur in de gymzaal van EBC Icarus in
Schijndel).
e
Bizzisport Plus start voor een 2 seizoen met een sportgroep Heb je interesse om mee te doen? Neem dan contact op met
Karen Vermeer via kvermeer@meierijstad.nl of 06voor kinderen met een autisme aanverwante stoornis,
83609924
ADHD en/of een motorische achterstand. Ook kinderen die
zich (nog) niet prettig voelen bij een reguliere
Fietstocht met IVN naar de
sportvereniging kunnen hierbij aansluiten. Het 2e seizoen
start met ingang van het nieuwe schooljaar.
Kersenboomgaard in Uden.
Heb je zin in een mooie fietstocht door het fraaie Brabantse
Wethouder Coby van der Pas: “Plezier in sport hebben,
land?
staat voorop. Meierijstad wil een breed en voor iedereen
Natuurvereniging IVN Veghel verzorgt op zaterdag 24 juni
toegankelijk sportaanbod. Zeker voor kinderen is dit
2017 een fietstocht van ca. 25 km.
belangrijk. Dit mooie project draagt hier zeker aan bij“.
De fietstocht gaat vanaf het Stadhuisplein in Veghel, via het
Melven en de Goorsebossen naar de Kersenboomgaard van
Kleine groepen
IVN Uden. We worden daar ontvangen met koffie en iets
De groepen bestaan uit maximaal 8 kinderen, waarbij de
lekkers en krijgen een rondleiding van IVN Uden. Na de
kinderen kennis maken met verschillende soorten sport
rondleiding vervolgen we de fietstocht naar het Annabos
zoals honkbal, basketbal, voetbal, korfbal en hockey.
waar we meer te weten zullen komen over het
Daarnaast maken de kinderen kennis met verschillende
merkwaardige “wijst verschijnsel” wat zo uniek is voor
spelvormen zoals, trefbalspelen en estafettevormen.
Oost-Brabant. en dan terug naar Veghel.
Om 9.30 uur vertrekken de gidsen vanaf de parkeerplaats
Deskundige begeleiding
naast het gemeentehuis in Veghel. Rond 12.30 uur zijn we
De groepjes staan onder begeleiding van Karen Vermeer.
weer terug op dezelfde plaats. De fietstocht is geschikt voor
Karen is buurtsportcoach bij Bizzi en ook bewegingsagoge iedereen die ca. 25 km kan fietsen. Zin om mee te gaan?
met aantekening aangepast sporten en bewegen. Zo krijgen Pomp je banden op en neem wat drinken mee.
de kinderen de begeleiding die ze nodig hebben. Het doel is IVN Veghel heeft elke maand wel een publieksactiviteit
om de kinderen een goede basis te geven zodat ze kunnen
waarbij u van harte welkom bent, deze keer dus een
gaan sporten bij een reguliere vereniging. In het afgelopen
fietstocht van 25 km. IVN Veghel, altijd iets bijzonder
jaar zijn op deze manier twee kinderen doorgestroomd naar NATUURLIJK.
voetbalvereniging Rhode.
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aantal deelnemers kan het
echter zo zijn, dat er ook al
op donderdag 25 augustus
gespeeld gaat worden.
Op maandag 28 aug.,
woensdag 30 aug. en
donderdag 31 augustus
wordt er zowel in de middag
(13.00 - 17.00 uur) alsook in
de avond (19.00 - 22.00 uur)
gespeeld. Mocht het nodig
zijn dat er ook al op
donderdag 25 augustus
gespeeld moet worden, dan
kan dat zowel in de middag
als in de avond zijn. Vrij
biljarten zal dan op 25 en 31
augustus niet mogelijk zijn.
Vanaf maandag 4 september
zullen de achtste- en
kwartfinales plaatsvinden en
op woensdag 6 september
Mededelingen/Nieuws van
zullen de halve finales en de finale gespeeld worden.
Na sluiting van de inschrijvingstermijn zal elke deelnemer
KBO Biljarten Zijtaart
tijdig een speelschema toegestuurd krijgen om zich goed
voor te kunnen bereiden op zijn/haar partijen.
Aanmelden nieuwe leden voor deelname aan de
Uiteraard vergt dit wel de nodige tijd aan voorbereiding en
onderlinge competitie :
Aanmelden kan tot zondag 6 augustus bij Toon Cissen of zitten we tevens in de vakantieperiode waarin ons Zijtaarts
Belang 2 keer niet uitgebracht zal worden. Om iedereen
Wim vd Sanden.
toch tijdig op de hoogte te kunnen stellen en de kans niet te
ontnemen zich voor deelname aan te melden, is gekozen
Biljarttoernooi KBO Zijtaart
om dit nu al te publiceren.
Zoals vorig jaar toegezegd, zal ook dit jaar weer een
biljarttoernooi gehouden worden voor de leden van de KBO Om een en ander op de juiste wijze te kunnen voorbereiden,
zal de inschrijvingstermijn sluiten op zondag 6 augustus.
Zijtaart. Deelname staat open voor alle leden, zowel
Aanmelden
kan door onderstaand strookje in te vullen en in
mannen als vrouwen.
te leveren bij een van de volgende personen :
Het inschrijfgeld voor deelname bedraagt € 2,50 , te
Wim v.d. Sanden, Past. Clercxstraat 1 E of
voldoen bij aanmelding.
De wedstrijden worden gespeeld op de biljarts in dorpshuis Toon Cissen, Hoolstraat 1A.
Uiteraard kan dit formulier ook afgegeven worden aan de
Het Klooster.
Elke deelnemer speelt minimaal 3 partijen in poulevorm en balie van het Dorpshuis. Vergeet niet bij aanmelding het
inschrijfgeld te voldoen !
de nummers 1 en 2 zullen doorgaan naar de volgende
ronde.
Namens de wedstrijdleiding,
Startdatum is maandag 28 augustus. Afhankelijk van het
Wim v.d. Sanden, Toon Cissen

Aanmeldformulier biljarttoernooi KBO Zijtaart :
Naam :

……………………………………………………………………………………………………..

Adres :

……………………………………………………………………………………………….........

Telefoon :

…………………………………………………………………………………………………….

Wil /kan spelen op de volgen de tijden: (aankruisen wat van toepassing is)
O overdag 13.00 – 17.00 uur
O in de avond 19.00 - 22.00 uur
Inschrijfgeld ad € 2,50 te voldoen bij opgave.

O kan allebei

Let op: Inleveren uiterlijk zondag 6 augustus!

Eventuele data van verhindering : ……………………………………………………………………………………...

OPEN
DAG
Informatie

Vacatures

Food & Drinks

21 juni 2017 – 28 juni 2017

VAN BERLO BEDRIJFSVLOEREN B.V.
Doornhoek 3715, 5465 TA, Veghel
+31(0) 413 – 389 090, info@vanberlo.com

Graag tot ziens op zaterdag 24 juni!

Wij horen graag vóór 21 juni of wij op uw komst mogen rekenen en met hoeveel personen
u aanwezig zult zijn. U kunt zich aanmelden via de bijgevoegde antwoordkaart of op onze
website www.vanberlo.com

Ook voor de jongste bezoekers is er van alles te beleven. Wat te denken van je eigen handafdruk in beton? Of je foto laten nemen terwijl je achter het stuur van een echte race-auto
zit? Natuurlijk ontbreekt ook een springkussen niet en kunnen de kids zich vakkundig laten
schminken.

Gedurende de hele dag geven wij demonstraties van ons werk, informeren wij u over ons
uitgebreide scala aan producten en kunt u onder het genot van een hapje en drankje kennismaken of bijpraten met onze medewerkers. En dit alles in een gemoedelijke Brabantse sfeer.

Jaargang 26 nr. 39

Wij verwelkomen u graag op zaterdag 24 juni 2017,
tussen 10:00 en 18:00 uur.

OVER DE VLOER BIJ
VAN BERLO BEDRIJFSVLOEREN:

Demonstraties

24 JUNI 2017
"Zijtaarts Belang"
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Ik zeg maar liever niks….
Remco leerde Mariëlle kennen vlak na zijn scheiding. Het
klikte meteen. Mariëlle kon met zijn jongste dochtertje
goed overweg, maar de oudste ging een beetje de
concurrentie aan met Mariëlle. Altijd als Mariëlle naast
Remco zat, wurmde ze zich tussen hen in. Ook hun eigen
moeder maakte ondermijnende opmerkingen over Mariëlle
(“ze is niet jullie moeder, je hoeft niet naar haar te
luisteren”). Als Remco de kinderen ophaalde bij zijn exvrouw, dan kreeg hij steevast te horen waar hij zich nu weer
mee moest bezig houden. Zijn ex-vrouw probeerde hem in
een keurslijf te dwingen en probeerde via hem zijn nieuwe
gezin te bestieren. Mariëlle had dit in eerste instantie niet
gemerkt, maar toen zij zelf kinderen kreeg samen met
Remco, begon zij steeds meer te merken dat hij allerlei
dingen deed zonder overleg met haar. Geen gekke dingen,
maar wel dat ze zich afvroeg waarom ze niet gewoon
besproken werden. Zij vroeg hem waarom hij niet gewoon
kon zeggen dat hij de kinderen moest helpen bij hun
huiswerk. Of waarom Remco altijd zelf zijn kinderen naar
bed bracht. Natuurlijk vond ze dat prima, maar het leek
alsof ze overal buiten gehouden werd.
Zo kwamen ze bij mij. Remco had het idee dat Mariëlle
jaloers zou zijn als zij precies wist hoeveel tijd hij aan de
kinderen besteedde. Hij had het gevoel dat het beste
stiekem te kunnen doen, zodat zij zich nergens aan hoefde
storen. Maar hij kwam daardoor ook steeds meer klem te

21 juni 2017 – 28 juni 2017
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zitten, want zijn ex-vrouw kwam met steeds meer eisen,
waaraan hij wel probeerde te voldoen, maar dit lukte vaak
niet. Zeker niet als Mariëlle daar niks van mocht merken.
En zij voelde dat er dingen werden verzwegen. Na enkele
gesprekken kwam hij erachter dat hij veel te winnen had
met de openheid die inmiddels ontstond. Het ging beter met
hemzelf, het ging beter met de kinderen, het ging beter
tussen hem en Mariëlle. Wat Remco het meest verbaasde
was dat hij voelde steeds beter opgewassen te zijn tegen de
eisende opstelling van de moeder van zijn kinderen.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

AED in Zijtaart (24 uur bereikbaar)
Wij adviseren u om eens te kijken waar de AED’s
hangen, zodat u in een noodsituatie deze apparaten
blindelings kunt vinden.
1 Bij de Pinautomaat van de Rabobank, Dorpshuis
Zijtaart
2 VOW-Zijtaart (bij kleedlokalen), Sportpark De
Vonders De Bresser
(op de hoek van kleedlokaal aan de kant van het
Tennispark)
3 Zondveldstraat 10A, woning Hans en Brenda van
Lankvelt
4 Biezendijk 33, voormalige woning Harrie en Annie van
Asseldonk
5 Doornhoek 3740, Gemeentewerf (bij ambulance post)
6
Hool 48, Gerard en Ineke van Rijbroek (Keldonk)

"Zijtaarts Belang"
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VEGHEL, BIEZENDIJK 25A
Op een schitterende locatie, in het
buitengebied gelegen, vrijstaand
woonhuis met dubbele garage en
bijgebouw op een perc.opp. vanaf
ca. 5.000 m2 en evt. uit te breiden
met meer landbouwgrond.
Gelegen in het kerkdorp “Zijtaart” van de gemeente Veghel.
Wijzigingsbevoegdheden / mogelijkheden voor een alternatieve bestemming.
Algemeen: type vrijstaand; bouwjaar 1992; inhoud ca. 800 m3.
Globale indeling: bijkeuken/berging; badkamer voorzien van douche en vaste wastafel;
toilet; verwarmingsketelruimte met mk; keuken met keukenmeubel v.v. apparatuur;
woonkamer met gashaard; kelderkast; slaapkamer met 2 inbouwkasten; hal/vide.
1e Verdieping: vide; overloop; vier slaapkamers; badkamer met bad, douche en vwtafel; toilet. 2e Verdieping: middels vaste trap bereikbare ruime zolder met 2 aparte
ruimtes. Dubbele garage: opp. ca. 85 m2. Bijgebouw: bjr. 1980; opp. ca. 1.184 m2.
Het object is op een unieke locatie gelegen met een prachtig vrij achter uitzicht
over weilanden en landerijen. Hier woont u op een uitstekende locatie waar u optimaal
kunt genieten van de rust en ruimte, terwijl ook het gezellige centrum van Veghel met
de voorzieningen op korte afstand gelegen is.
Info: de heer Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel: mobiel 06 – 53 39 76 30.

