CURSUS “RONDOM OVERLIJDEN” IN ZIJTAART
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Herhaalde oproep. Afgelopen week stond er een artikel in het Zijtaarts Belang m.b.t.
bovengenoemde onderwerp. Op dit moment zijn er nog een aantal plaatsen beschikbaar en
we hopen dat er nog enkele aanmeldingen komen zodat we deze cursus in Zijtaart kunnen
starten. Deze week staat de inschrijving nog open.
Op zes woensdagochtenden van 9.30 tot 11.30 uur in april en mei verzorgt ONS Welzijn in
samenwerking met KBO Zijtaart een informatieve cursus waarin allerlei thema’s rond
overlijden, uitvaart en rouwverwerking aan de orde komen. De cursus is bedoeld voor
mensen vanaf 55 jaar die hierin geïnteresseerd zijn. De lessen voor minimaal 8 en
maximaal 12 deelnemers worden gegeven in dorpshuis Het Klooster te Zijtaart. Deelname
kost € 20,00 en inschrijven kan tot en met 18 maart bij ONS Welzijn. Dat kan telefonisch
op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur: (088) 374 25 25 of via het e-mailadres
thijs.braam@ons-welzijn.nl
De zes thema’s zijn
 orde op zaken, wat kun/moet je vooraf regelen;
 notaris over zaken als erfenissen, testament, levenstestament;
 ethische kwesties en de laatste levensfase;
 terminale zorg en begeleiding: wat is er mogelijk;
 de verzorging van het afscheid;
 vervolg op afscheid, verlies en rouwverwerking.
De cursus heeft een informatief karakter. Het doel van de lessen is niet om diepgaande
discussies te voeren over bijvoorbeeld ethische kwesties. “Het doel van deze cursus is om
mensen te informeren over mogelijkheden, over voorzieningen, over regelgeving,”
Voor aanvullende informatie en aanmelding: neem contact op met de voorzitter van de
KBO Zijtaart Cor van der Aa, (0413) 36 68 58.
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KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 18 maart 10.30 uur 5e zondag v.d. Vasten Pater Jesudass (Gem.Koor)
Wij gedenken: Wim van Schaijk: Jan en Mien Dortmans- Verkuijlen en dochter Ria
(nms de .Kath.Bond van Ouderen).
Gedoopt: Jesse: zoon van Stephan en Karin Peters- Henst
Taeke: zoon van Peter en Vanessa van Asseldonk- d'Arnaud Gerkens

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 06-46.59.59.16
Vervoersdienst Zijtaart 35.22.32
Dorpshuis Zijtaart
36.66.79
Basisschool "Edith Stein" 36.51.68
Tennispark Zijtaart
76.90.25
De Vonders (VOW)
35.03.77

14 maart – 21 maart 2018

Kopij voor nr. 25
inleveren uiterlijk
19 maart voor 19.00u
bij: Bert Raaijmakers,
Reibroekstraat 5,
tel. (0413) 36 66 13,
fax (0413) 35 26 05,
Email: Dorpsnieuws@
ZijtaartsBelang.nl
Website:
www.ZijtaartsBelang.nl
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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: 06-15276074.
Gevonden: Fietssleutel op het fietspad bij Christ
Broks, terug te halen bij Raaijmakers Drukwerk

HELP DE ARMSTE GEZINNEN IN
MBALA, ZAMBIA,
Even minderen. Voor een ander.
In het uiterste noorden van
Zambia heeft de hiv epidemie
ongenadig toegeslagen. Talloze
mensen raakten geïnfecteerd,
werden ziek en overleden.
Kinderen werden wees. De
zusters van de Heilige Harten
helpen de allerarmste families
weer op eigen benen te staan.
Wij vragen uw steun.
In week 11 worden de vastenzakjes met folder huis
aan huis bezorgd.
In week 12 (vanaf maandag 19 t/m 24 maart) worden
de vastenzakjes door onze vrijwilligers opgehaald.
MOV Zijtaart

Rode Kruis
De werkgroep van het Rode Kruis (Zijtaart)
organiseert op maandag 26 maart 2018 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 aanmelden bij:
Mevr. M. Hooijmans, tel.: 34 01 13

Inschrijven JAZ-dagen 2018
De voorbereidingen voor de komende JAZ-dagen zijn
alweer in volle gang.
Dit jaar worden de JAZ-dagen gehouden
op 14 augustus t/m 16 augustus.
Het thema dit jaar is “Uit de kunst”
Wil jij samen met ons avonturen beleven
tijdens de JAZ dagen in Zijtaart?

Zorg dan dat je wordt aangemeld tijdens de
inschrijfochtend
op woensdag 21 maart om 8.30u – 9.00u
of de inschrijfmiddag op dinsdag 27 maart
om 15.30u -16.00u
in de kapel van Basisschool Edith Stein.
Natuurlijk zijn jullie ouders dan ook van harte welkom,
om zich op te geven als vrijwilliger.
De inschrijfformulieren worden in de week van 12 maart op
school uitgedeeld.
Ook de Zijtaartse kinderen die géén persoonlijke
uitnodiging hebben gehad mogen zichzelf inschrijven!
Het JAZ-team
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ZORG en WELZIJN ZIJTAART
Afgelopen maand hebben weer velen genoten van een
heerlijke maaltijd en een gezellig samenzijn bij SAMEN
aan TAFEL. Dat kan ook weer op de 3de woensdag van
deze maand: 21 maart. Vanaf 17.30 uur staat er voor slechts
€ 9,00 in de ontmoetingszaal van ons dorpshuis weer een
verrassende maaltijd voor uw klaar.
Een gezellig samenzijn door samen
te eten en tegelijk van alles te
bespreken met buren en/of
dorpsgenoten. Je kunt ook iemand
vragen, die zelf niet meer zo mobiel
is of niet graag alleen gaat, mee te
gaan eten op 21 maart. Het kan voor
deze mensen een mooi opstapje zijn
om vaker aan activiteiten deel te
gaan nemen en op die wijze elkaar te
ontmoeten. Hebt u geen vervoer om zelfstandig te komen,
meld het ons en wij regelen het.
Voor de “SAMEN aan TAFEL” van woensdag 21 maart
kunt u zich telefonisch aanmelden tot uiterlijk vrijdag 16
maart om 12.00 uur bij Rieky v.d. Heijden, tel: (0413) 36
22 54 of tel. 06 - 102 557 82 of bij Annie Pennings, tel: 06 423 504 89.

Wie wil iemand uit Zijtaart
helpen?
Het verzoek vorige week in deze krant
om op dinsdag en donderdag een
mevrouw met behulp van een rolstoel te
rijden naar het Eetpunt en na afloop ook
weer thuis te brengen, heeft al enkele
reacties opgeleverd. Maar wat zou het
fijn zijn als we nog meer aanmeldingen
zouden krijgen. Wat houdt het in? Om
11.30 uur mevrouw thuis ophalen en naar het Dorpshuis
brengen en om 13.00 uur het omgekeerde. Het is op korte
loopafstand. We willen een rooster opstellen om zo niet
alles per se bij één
persoon neer te liggen.
Zijn er mensen bereid
die mevrouw te helpen,
zodat zij gezellig
samen met anderen de
maaltijd bij het Eetpunt
kan nuttigen?
Voor vragen en/of
aanmelden kun je
terecht bij Cor van der Aa, tel. (0413) 36 68 58 of mail
cpjvdaa@gmail.com
Hij neemt vervolgens contact op en gaat er mee aan de slag!

Voor al uw friet en snacks!
Dit weekend speciale aanbieding.

Kaassoufflé € 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 - 20:30 uur
Vrij – Zat: 17:00 uur - 20:30 uur
Zo: 12:00 uur - 20:30 uur

JOS DE WIT WINNAAR
DRIEBANDENTOERNOOI
POEDELPRET ZIJTAART
Afgelopen woensdag is Jos de Wit uit Sint Oedenrode
winnaar geworden van het 28e driebandentoernooi van
biljartvereniging Poedelpret. In de finale wist hij in 4 sets te
winnen van Jo vd Hanenberg uit Uden. In de halve finales
wisten ze respectievelijk te winnen van Peer Brouwers uit
Mariaheide en Wilco Brugmans uit Veghel, die daarmee
beslag legden op de 3e plaats.
De finale was van hoge kwaliteit. Voor de 4 sets waren
slechts 45 beurten nodig. In de finale moest Jo vd
Hanenberg 11 caramboles en Jos de Wit 8 caramboles per
set maken.
De 1e set was in 16 beurten met 8-10 een nipte overwinning
voor Jos. De 2e set ging met 11-5 in 8 beurten naar Jo. De
3e set leek minder snel te gaan, maar met een serie van 5
caramboles trok Jos deze verrassend met 8-4 naar zich toe.
In de 4e set leek Jo zich te herpakken en stond hij na 9
beurten met 8-2 voor, maar 4 beurten later en met een
slotserie van 4 caramboles trok Jos tocht aan het langste
eind. Hij won de set met 8-8.
Na 1997 en 2007 is het de 3e keer dat Jos de Wit het
driebandentoernooi op zijn naam weet te schrijven.
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KBO
KBO AGENDA
Maandag 19 maart 13.30 uur Kaarten
Dinsdag
20 maart 09.30 uur Seniorenkoor
Dinsdag
20 maart 12.00 uur Eetpunt
Dinsdag
20 maart 13.00 uur Vrij biljarten
Dinsdag
20 maart 14.00 uur Line dansen
Woensdag 21 maart 13.30 uur Kienen
Donderdag 22 maart 09.00 uur Wandelen
Donderdag 22 maart 12.00 uur Eetpunt
Donderdag 22 maart 13.00 uur Competitie biljarten
Donderdag 22 maart 13.30 uur Kaarten
Vrijdag
23 maart 13.30 uur Bridgen
Kaarten:
Uitslagen van 8 maart:
Jokeren :
Mien Raaijmakers
Jo v.Boxmeer
Poedelprijs:
Ad v.Cuyck
Rikken:
Marjo Vissers
Bert Vissers
Poedelprijs:
Jan v.Zutphen
Loterij:
Lenie Henst

142 pnt.
103 pnt
7 pnt.
157 pnt.
64 pnt.
-13 pnt.

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag regionale senioren biljartcompetitie
Zijtaart - St Oedenrode B d.d. 05-03-2018
Toon Cissen
60 61 - Pieter v Kaathoven
Wim vd Sanden 43 48 - Wim vd Boogaart
Frans v Leuken
42 57 - Ben v Genugten
Tonnie v Uden
31 30 - Jan Latijnhouwers
Toon Opsteen
27 24 - Noud Pouwels
Cor Coppens
21 20 - Piet vd Vorstenbosch
Jan vd Oever
19 18 - Joke v Roosmalen
Jan Rijkers
15 13 - Mari Oerlemans

49 44
33 24
33 31
29 22
25 29
23 12
19 14
14 20

Willy vd Berkmortel
Piet vd Hurk
Chris v Helvoirt
Ad vd Heijden
Jan de Wit
Willy vd Berkmortel
Jan Rijkers
Willy Henst
Toon Opsteen
Chris v Helvoirt

25
35
18
16
26
25
15
24
29
18

31
22
9
8
26
17
10
18
28
13
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- Toon Nelissen
- Jan vd Oever
- Rien Kemps
- Toon vd Oever
- Andre Schepers
- Tonn Verbruggen
- Hans v Erp
- Piet vd Hurk
- Tonnie v Uden
- Toon Cissen

33
18
32
29
34
24
69
35
32
58

47
17
27
35
48
30
65
28
37
38

2
4
3
7
7
4
3
6
0
2
3
1
5
0

2
0
2
3
1
0
9
1
4
1
20
0
1
4

SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 10 maart 2018
NLC'03 JO19-1
VOW JO19-1
DVG JO17-1
VOW JO17-1
Nijnsel/TVE Reclame JO15-1 VOW JO15-1
VOW JO15-2
Blauw Geel'38/JUMBO JO15-8
VOW JO13-1
Schijndel/DE WIT JO13-5
FC de Rakt JO13-4M VOW JO13-2M
VOW JO11-1
Mariahout JO11-2G
Rhode/Van Stiphout Bouw JO11-5 VOW JO11-2
VOW JO9-1M
Milheezer Boys JO9-3G
VOW JO8-1
Ollandia JO8-1G
VOW JO7-1
Rhode JO7-1
VOW MO17-1
S.V. Brandevoort MO17-1
DVG MO15-1
VOW MO15-1
Achilles Reek MO11-1 VOW MO11-1

VOW Senioren 10 maart 2018
Udi
VOW-Veteranen
4-1
VOW VR30+1 Someren VR30+1
Erp VR30+1 VOW VR30+2 2 - 6

8-2

VOW Senioren 11 maart 2018

Nulandia 1
VOW 1 8 – 1
Avanti'31 4
VOW 2 3 - 6
Blauw Geel'38/JUMBO 11
4-0
Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO Zijtaart VOW 4 EVVC 5
VOW
VR1
Woezik
VR2
d.d. 8 maart 2018
VOW
VR2
WEC
VR1
Jan Rijkers
15 17 - Frans vd Broek 19 23
Wim Kremers
26 48 - Rien Kemps
32 25
Cor Coppens
23 42 - Frans v Leuken 44 25

VOW 3 6 - 0
2–5
2–1
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Kienen

VOW Jeugd 17 maart 2018
VOW JO19-1
Blauw Geel'38/JUMBO JO19-6 14:30u
VOW JO17-1
Mifano JO17-1
14:30u
VOW JO15-1
vrij
Schijndel/DE WIT JO15-5 VOW JO15-2
13:15u
Stiphout Vooruit JO13-4G VOW JO13-1
10:45u
VOW JO13-2M
Boekel Sport JO13-5M 9:00u Plaats:
WHV JO11-2G
VOW JO11-1
11:00u
VOW JO11-2 ST Keldonk/Boerdonk JO11-2G 9:30u
Stiphout Vooruit JO9-5
VOW JO9-1M
9:00u
SCMH JO8-1
VOW JO8-1
9:30u
Blauw Geel JO7-1
VOW JO7-1
10:15u De kosten zijn € 8.00 (alle 90 nummers)
NLC'03 MO17-1
VOW MO17-1
14:15u 16 rondes en 1 hoofdprijsronde
VOW MO15-1 ST De Willy's/SC. St. Hubert MO15-1 13:00u Een gezellige avond voor iedereen!
VOW MO11-1
Volkel MO11-2
9:30u

Datum: dinsdag 27 maart

zaal Kleijngeld

Aanvang:
Zaal open:

20.00 uur
19.30 uur

Dus: neem een buur of familielid mee

VOW Senioren 17 maart 2018
16:30u VOW-Veteranen
DAW
17:00u VOW VR30+2 Erp VR30+1
VOW Senioren 18 maart 2018
14:30u VOW 1 SCMH 1
11:30u VOW 2 Avesteyn 4
11:00u VOW 3 Schijndel/DE WIT 5
12:45u Cito 7 VOW 4
10:00u Nooit Gedacht VR2
VOW VR1
10:00u Nijnsel/TVE Reclame VR2
VOW VR2

We kienen voor vlees
prijzen
(slagerij: A. van Kessel)

Goed doel:
“SamenLoop voor Hoop”
Een gedeelte van de opbrengst van deze
kienavond gaat naar dit goede doel. Deze
wandelestafette is op 1 en 2 September in St.
Oedenrode. Het is een teamprestatie waarbij
gedurende 24 uur steeds iemand van het team
loopt. De uiteindelijke opbrengst van hun
loopprestatie gaat naar de KWF
Kankerstichting.

MCV
Het motorseizoen gaat 18 maart beginnen met onze Uit ‘t
Vet rit.
Het is een tocht van ca 180 km richting Venlo om er weer
in te komen. Ook dit jaar rijden we in kleine groepen. We
vertrekken om ca 10:00 uur vanaf D’n Brouwer,
Dobbelsteenplein 1 in Mariaheide. Iedereen met een motor
is welkom. Wil je meerijden, stuur een mail naar
info@motorclubveghel.nl en je krijgt de route digitaal.
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proberen; zijn krabbel is een van de oudste geschreven
zinnetjes in het Nederlands. Veel mensen zullen gelijk
Prijzen voor Iris Bekx en Lisa Heesakkers
denken aan ‘Een vlucht regenwulpen’ bij het thema
Iris startte in Liempde met haar paard Tamara voor het eerst ‘vogels in de literatuur’. Maar er zijn talloze andere
in de klasse L1 dressuur. Bij de eerste proef verzamelde ze voorbeelden.
202.5 punten en voor de tweede proef maar liefst 208.5
Tijdens de Boekenweek, dit jaar met thema natuur, zal
punten. Dit leverde voor beide proeven een 2e prijs op!
natuurvereniging IVN Veghel op zondag 18 maart in de
Lisa Heesakkers won met haar pony Sweet Chili de 1e prijs
bibliotheek, Markt 1 in Veghel, een korte presentatie geven
bij het springen klasse BL in Nistelrode! Gefeliciteerd
over diverse vogels die een rol spelen in de literatuur. Ook
dames!!
zal er een excursie zijn in het Julianapark om de vogels in
Afgelopen vrijdag was ook de jaarvergadering van
‘levende lijve’ tegen te komen. Aanvang is 13.30 uur en er
Ruitersport Zijtaart. Aftredend bestuurslid Mari van
zijn geen kosten verbonden aan de middag; de bibliotheek
Asseldonk werd in het zonnetje gezet na zich jarenlang te
stelt het op prijs als u zich aanmeldt
hebben ingezet voor de ruitersport. Daarnaast was het ook
(www.bibliotheekmeierijstad.nl)
nog eens zijn 40 jarig jubileum. Een mooi kado was dus op
zijn plaats. Bedankt Mari! Ellen van Asseldonk, al een
Meer informatie Karin Koppe, tel. (0413) 21 02 16 en
tijdje de rechterhand van Mari, zal het stokje gaan
www.ivn-veghel.nl
overnemen. Ook kreeg Silvia Endevoets een plaats in het
bestuur. Ruitersport Zijtaart is een gezonde vereniging met
veel enthousiaste leden en we hopen dat vooral op sportief
vlak, maar ook op het vlak van leuke activiteiten het weer
een goed jaar zal worden.

RUITERSPORT Zijtaart

HEBBAN OLLA VOGALA
zondag 18 maart 13.30 uur – 16.30 uur
Relaties tussen vogels en mensen
zijn talrijk en ook terug te vinden
in de literatuur. ‘Hebban olla
vogala nestas hagunnan hinase hic
anda tu wat unbidan we nu?’
oftewel ‘Alle vogels zijn al aan het
nestelen, behalve ik en jij; waar wachten wij nog op?’
schreef een monnik rond 1100 om zijn pen uit te

Assertiviteit is niet altijd alleen maar
“nee” zeggen
We denken dat assertiviteit vaak een kwestie is van
“nee”zeggen. Maar je kunt alleen “nee”zeggen als je tegen
iets anders “ja”kunt zeggen.
De negatieve benadering van assertiviteit is “nee” zeggen,
maar je kunt even goed zeggen waar je “ja” tegen wilt
zeggen. Als je kind thuis wil blijven van school kun je
“nee”zeggen, maar je kunt ook zeggen: “Ik vind het
belangrijk dat je je goed ontwikkelt en dat je kansen krijgt
en daarom wil ik dat je naar school gaat”. Je zegt dus
“ja” tegen het naar school gaan van je kind en je zegt
“nee” tegen de wens om thuis te blijven. Deze “ja” is
vaak veel beter te accepteren dan een “nee”. Mensen
die heel gemakkelijk “nee” kunnen zeggen (wil jij
boodschappen voor mij doen? – Nee, doe het zelf
maar), worden vaak als lomp betiteld. Maar je kan
ook ja zeggen tegen jezelf, waardoor het nee beter
geaccepteerd wordt. Je zou bv. kunnen zeggen: Ik
moet niet teveel sjouwen, dat is niet goed voor mij,
en daarom vraag ik je om zelf je boodschappen te
doen. Dat klinkt heel anders, heel redelijk en je zegt
vooral wat je wél wilt, i.p.v. wat je niet wilt.
Assertiviteit is vaak veel meer “ja”zeggen tegen
jezelf, dan “nee”zeggen tegen de ander. Dus ik wil
assertiever worden en vaker “nee” kunnen zeggen,
zou je kunnen ombuigen in “ja”zeggen tegen jezelf!
Nog mooier is het om eerst ja tegen jezelf te zeggen,
dan de “nee” duidelijk overbrengt en daarna een
voorstel doet om het probleem op te lossen (een ja
met een vraagteken).
Je hoeft niet alles in een keer te kunnen, als je al leert
om meer ja tegen jezelf te zeggen, wordt het nee
voor de ander vanzelf duidelijker. Het is echt te
leren.
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Bestuursverkiezing;
Doorstapwandeling – Rondje Veghel - 18 km
Zijn
er leden die zich kandidaat willen stellen voor een functie
IVN wandeling op zondag 18 maart 2018 9.00 –
in het bestuur, dan graag opgave bij een van de bestuursleden
14.00 uur
tot voor de aanvang van de vergadering. Het bestuur stelt als
Heb je zin in een lekkere lange
afstandswandeling door het
buitengebied van Veghel?
Natuurvereniging IVN Veghel
verzorgt op zondag 18 maart
een lange afstandswandeling van ca. 18 km. Een
wandeling door het buitengebied van Veghel in
afwachting van het voorjaar.
Om 9.00 uur vertrekken de gidsen vanaf de
parkeerplaats naast het gemeentehuis in Veghel. Rond
14.00 uur eindigt de wandeling op dezelfde plaats.
Het dragen van goede wandelschoenen is zeker aan te
raden. De wandeling gaat ook over onverharde wegen
en graspaden. De wandeling is geschikt voor iedereen
die ca. 20 km kan wandelen (gedeeltelijk met ongelijke
ondergrond).
De wandeling start bij het gemeentehuis in het centrum van
Veghel. Al snel laten we via het beekdal van de Aa het
centrum achter ons. Via de voormalige spoorlijn lopen we
richting Uden tot aan de Leijgraaf. Daarna gaat het langs de
Leijgraaf richting Erp. Onderweg genieten we van de
natuur die nu voorzichtig aan het ontluiken is. Ook is er
aandacht voor de door waterschap en gemeente aangelegde
Ecologische Verbindings Zone en aanpassingen van de Aa
en de Leijgraaf. Er wordt onderweg gestopt voor een
koffiepauze (zelf meebrengen) en de lunch (zelf
meebrengen). Met de weer opgedane energie wandelen we
via het Melven terug naar Veghel.
Zin om mee te gaan? Doe je wandelschoenen aan en zorg
dat een rugzak bij je hebt met voldoende eten en drinken.
Het IVN heeft elke maand wel een publieksactiviteit
waarbij u van harte welkom bent, deze keer dus een
doorstapwandeling van 20 km.
IVN Veghel, altijd iets bijzonder NATUURLIJK.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met F. Kalis
(0413) 34 13 48 of secretariaat@ivn-veghel.nl.

Bond van Alleengaanden Kring Uden
Uitnodiging Algemene ledenvergadering.
Beste leden,
Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene
ledenvergadering op donderdag 22 maart 2018 in
Pannenkoekenhuis de Koekenbakkers, Hoog Beugt 11
te Heeswijk-Dinther.
Aanvang vergadering 14.00 uur. De zaal is open vanaf
13.30 uur.
Agenda:
14.00 uur: Aanvang vergadering met koffie/thee met een
stukje vlaai
Opening door de voorzitter;
Notulen algemene ledenvergadering 2017;
Jaarverslag;
Kasverslag;
Kascontrole en aanstellen nieuwe lid voor de kascontrole;

kandidaat voor: mevr. Irene van de Ven, Elzenstraat 8 Veghel.
Irene heeft aangegeven een jaar als aspirant bestuurslid mee te
willen draaien en zal daarna besluiten om definitief tot het
bestuur toe te treden.
Mededelingen;
Rondvraag.
15.00 uur Pauze met een gratis consumptie
Na de pauze gaan we luisteren naar Mia Dekkers-Swinkels uit
Overloon. Zij zal in haar moederstaal met haar onderhoudende
verhalen en kostelijke zinspelingen de zaal vermaken. Tussen
de verhalen door zingt Mia warme luisterliedjes Wij weten dat
het weer een mooie en gezellige middag wordt waar flink zal
worden gelachen. Dus geef je zo snel mogelijk op, voor 19
maart, bij een van de bestuursleden dan weten we hoeveel vlaai
wij kunnen bestellen. De kosten voor deze middag zijn € 10,00
per persoon, graag gepast te voldoen bij de ingang van de zaal.
De sluiting van deze middag is rond de klok van 17.00 uur.
Met vriendelijke groeten en tot ziens,
namens de werkgroep-bestuur,
Harrie van de Meerakker, Heeswijk-Dinther, voorzitter
Toon van Berlo, Wilhelminastraat 24a, 5427 CE Boekel,
tel.0492-321733 secr./penn.m.
Thea Donkers, Boerdonk, lid
Henk van de Ven, Zijtaart, tel.(0413) 36 52 42, lid
Josephien de Mol, Loosbroek, lid

Muziekfestival Berenklauw JJC Erp
BreakOut, het Erpse zondagmiddag podium voor
beginnende bands, heeft als seizoenafsluiter haar
activiteiten uitgebreid naar de zaterdagavond. Het
Berenklauw festival, eigenwijs met een scherp randje. De
line-up dit jaar is The Temporay uit Heeswijk-Dinther, Tsar
Bompa uit Eindhoven en Fatburger uit Boekel. Bands,
elektrisch, gedreven, heftig, mogelijk underground, maar
altijd spraakmakend. Wat wordt Erp weer verwend.
Zaterdagavond 17 maart in het Jeugd en Jongerencentrum
JJC aan de Ottenstraat in Erp. Aanvang 21.00, zaal open
20.00 en de entree is gratis. Meer informatie op www.jjcerp.nl.

Ook een combinatie monteur/TIG lasser is welkom.

Functie-eisen:
• Een afgeronde MBO opleiding (Werktuigbouwkunde /
Mechatronica), niveau 3 / 4
• Aantoonbare werkervaring op zowel werktuigbouwkundig
als elektrotechnisch gebied
• Raakvlakken met pneumatiek
• Je kunt goed projectmatig werken
• Goed in teamverband kunnen werken
• Een flexibele instelling
• Goede communicatieve vaardigheden
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Als allround monteur ben je verantwoordelijk voor het
opbouwen en assembleren van onze machines en lijnen in
onze werkplaats. Incidenteel ben je daarnaast ook
verantwoordelijk voor het installeren van de machines en
het oplossen van storingen in zowel binnen- als
buitenland.

14 maart 2018 – 21 maart 2018

Uw sollicitatie kunt u richten aan Mevrouw C. van Riel, info@nijnselmetaal.nl
Adres: Gildenstraat 8 – 5492 NN – Nijnsel
Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen. Tel.: 0413-787481

Metaal en Lastechniek Nijnsel BV is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het produceren en assembleren van
speciaalmachines en interne transport-, handlings- en verpakkingssystemen voor de voedingsmiddelen industrie. We
beschikken over een ruime productie ruimte (1000 M2) en een ruime assemblage ruimte (2000 M2) waar alle projecten volledig
opgebouwd en afgetest worden. Tevens zijn we bezig met verdere groeiplannen.

Wij hebben te bieden:
• een zeer afwisselende fulltime baan met veel vrijheid en toekomst perspectief
- een goed salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
- goede werksfeer in een klein en jong team
•Opleidingsmogelijkheden
•Zelfstandige baan binnen een vernieuwende dynamische organisatie

Functie eisen:
• Afgeronde LBO opleiding
• Nauwkeurig en secuur
• Flexibel
• Ervaring met stralen van dun plaatwerk is een pre

Als Straler / Nabewerker ben je verantwoordelijk voor de
uitstraling van onze eindproducten. Bij RVS
lassamenstellingen verwijder je alle verkleuringen ontstaan
door het lassen d.m.v. parelstralen, beitsen of slijpen /
polijsten.

Straler / Nabewerker (fulltime / parttime)

Ervaren allround monteur
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Functie eisen:
• Afgeronde MBO opleiding constructiebankwerker/lasser
(niveau 2/3)
• TIG lassen minimaal niveau 2 / 3
• Minimaal 2 jaar recente werkervaring als lasser (RVS)
• Van tekening kunnen bouwen en lassen
• Ervaring met begeleiding van leerlingen
• Ervaring met plaatwerk is een pre
• Aanvullende lasdiploma’s zijn een pre

Als Tig lasser ben je verantwoordelijk voor het
samenstellen van hoogwaardige RVS constructies voor de
voedingsmiddelenindustrie. Bij elk project bepaal je zelf de
juiste werkmethoden. Daarnaast assisteer je de
meewerkend voorman van de afdeling in zijn
werkzaamheden bij de begeleiding van stagiaires en BBL
leerlingen en ben je een back-up van een aantal taken op
het moment dat de meewerkend voorman afwezig is.

Ervaren TIG lasser roestvaststaal Leermeester

Om ons team te versterken en om verder door te groeien zijn we op zoek naar:

"Zijtaarts Belang"
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