EEN AVONDJE ONTSPANNING MET
HET JEU-DE-BOULES-SPEL!
Vrijdag 7 september wordt de vierde jeu-de-boules-spelavond gehouden bij het
Dorpshuis.
Deelnemers zijn van harte welkom en kunnen zich vooraf melden of op de avond zelf.
Aanmelden kan per mail naar: dorpshuis@zijtaart.nl of rechtstreeks bij onze beheerder in
het dorpshuis of telefonisch: (0413) 36 66 79 of 06 - 523 511 58.
Ook ligt er een inschrijfformulier op de balie in ons dorpshuis.
Er worden 3 ronden gespeeld en afhankelijk van het aantal deelnemers worden ter plekke
de teams per ronde samengesteld. De aanvang van het spel is om 19:00 uur, maar men
dient uiterlijk om 18:45 uur aanwezig te zijn. We hopen op een mooie deelname en goed
weer om dit spel te spelen op de buitenbanen bij ons dorpshuis. Tot dan.
Activiteitencommissie dorpshuis.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 2 september 10.30 uur Woord- en Communieviering (Vivace)
Wij gedenken: Gerard Verhoeven en overl.familie Verhoeven en van Lankvelt;
Overl.ouders Jonkers- van Asseldonk en overl.familie; Johan Schepers (vanw.verjaardag);
Johan en Jaan Schepers- van Nunen en zoon Jos; Theo en Tineke van Zutphen- Pepers,
Rob, Ellie, Jos en Hannie; Jan van Boxmeer (vanw.verjaardag); Anna Vervoort- van
Eijndhoven (vanw.verjaardag); Jaargetijde Janus Vervoort; Piet en Bertha van de RijtVerhoeven.

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
Meldpunt Thuiszorg Pantein
Ouderenwerk Ons Welzijn
Maatschappelijk werk Aanzet
Brabantzorg

0900-8803
36.73.09
36.69.86
088-99.85.555
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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.
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Inzameling oude gereedschappen in
kader van Vredesweek 2018

In de Veghelse Franciscusparochie en het Protestants
Kerkgenootschap (Uden/Veghel) zullen in de week van 15
t/m 23 september (2 weekenden) oude gereedschappen
worden ingezameld. Aan veel oude gereedschappen kan
nog een tweede leven gegeven worden. Er is wereldwijd
vraag naar deze gereedschappen, zo is ons gebleken uit de
actie in 2015 die een groot succes was.
Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u
De verzamelde gereedschappen zullen door vrijwilligers
verpakt inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het
van de solidariteitswerkplaats in Uden opgehaald worden
voetbalseizoen op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.
bij de katholieke en protestantse geloofsgemeenschappen in
Voor meer informatie: 06-15276074.
de omgeving van Veghel. Binnen de Solidariteitswerkplaats
in Uden zetten vrijwilligers zich in om hamers,
Gratis afhalen: printer Canon, in prima staat met nog schroevendraaiers, beitels, naai- en boormachines weer een
2inktpatronen.H v.d.Ven, Kampstraat 32.
nieuw leven te geven. Met de weer zo goed als nieuwe
materialen kunnen gereedschapskisten goed worden gevuld,
NAJAARSFIETSTOCHT ZIJTAART zodat een metselaar, timmerman, elektricien of een
kleermaker ergens in de wereld een bestaan kan opbouwen.
Ook rollators en fietsen zijn van harte welkom.
Zondag 2 september organiseert de Evenementengroep
Deze ecologisch vriendelijke manier van helpen draagt bij
Zijtaart haar jaarlijkse najaarsfietstocht. Er is een leuke
aan rust en vrede in de wereld en stelt mensen in staat om
tocht van zo’n 43 kilometer uitgezet. De tocht is bedoeld als een bestaan op te bouwen op een plek waar zij zich thuis
een middagje ontspanning op de fiets, hopelijk met mooi
voelen.
weer. De deelname staat voor iedereen open.
In Veghel en de 6 kerkdorpen staan vanaf zaterdag 13
Deelnamekosten zijn € 3,00 per persoon, waarbij alles
september bij de kerken, of andere daartoe aangewezen
tijdens de tocht gratis wordt aangeboden. Dit zijn de
plaatsen, kratten klaar waar de oude materialen
versnaperingen bij de twee kleine pauzes, maar ook de
gedeponeerd kunnen worden. Grote gebruiksgoederen
koffie en fris bij de grote pauze. Bij de tweede kleine pauze kunnen eventueel ook thuis opgehaald worden. Even een
ontvangt de deelnemer bovendien een gratis lotnummer,
telefoontje naar de pastorie of de contactpersonen Frits
zodat er mogelijkheid is dat er op het eindpunt nog een
Sanders (06 - 230 877 94) of Wim van den Dungen (06 prijsje klaar ligt.
535 301 75), en het wordt geregeld.
Deelnemers kunnen tussen 12.00 uur en 13.30 uur
De inzamelingsactie is een initiatief van de MOV groepen
inschrijven bij café Kleijngeld in Zijtaart. Het eindpunt is
in de Franciscusparochie in Veghel en de Protestantse
ook bij café Kleijngeld. Heeft u zin om aan deze fietstocht
gemeenschap Veghel
mee te doen, dan zien we u graag aanstaande zondag.
Evenementengroep Zijtaart

SPECTACULAIRE MUZIEKAVOND
BZB EN SINT-CECILIA
ER ZIJN NOG KAARTEN
BESCHIKBAAR
Voor het jaarlijkse evenement rond de “verjaardag” van
ons dorpshuis op zaterdag 22 september a.s. zijn nog
entreekaartjes beschikbaar. Deze zijn te verkrijgen in ons
dorpshuis, in de dorpswinkel van Van de Rakt en bij het
UITpunt in Veghel. Ook zijn de toegangskaarten te
bestellen via onze site www.dorpshuiszijtaart.nl of kunnen
telefonisch besteld worden bij de beheerder van het
dorpshuis (0413 – 366679 / 06-52351158). Voor
staanplaatsen is de entreeprijs € 15,00; voor zitplaatsen is
dat € 17,50.
Met BZB en Muziekvereniging Sint-Cecilia op het
podium belooft het een muzikaal spektakel te worden!
Graag tot dan!
Bestuur Dorpshuis
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Wie kent ze nog:
mandenvlechters?
Dat is de vraag die we ons op maandag 7
november 2016 ook gesteld hebben. Toen
hebben we naar een heel mooi verhaal van
Anita van Kraaij geluisterd, waar zij op een
zeer enthousiaste wijze aan onze bezoekers vertelde wat
mandenvlechten
inhoud. Van diverse
kanten hebben wij het
verzoek gekregen om
te vragen of Anita nog
een keertje terug wil
komen.
Mandenvlechten is een
ambacht wat vroeger
een beroep was en nu
veelal voor de hobby gedaan wordt. Een rasechte
mandenvlechter is een handwerkman die manden en ander
vlechtwerk vervaardigt uit allerlei natuurlijke materialen
zoals wilg, rotan, stro, rietstengels enz.
In onze huidige westerse wereld is het een oud ambacht, dat
enkel nog als hobby wordt beoefend en gedemonstreerd.
Vlechtwerk is zoals alle handvaardigheden erg
arbeidsintensief. Waar het vroeger een noodzakelijk
gebruiksvoorwerp was in huis, landbouw en visserij maar
ook in de industrie is het momenteel eerder huisopsmuk en
van decoratieve aard.
Op 3 september
komt Anita van
Kraaij van
Mandaniet voor
de bezoekers van
het Onderonsje
in Zijtaart
wederom
vertellen over dit
oude ambacht.
Voordat men kan
beginnen te vlechten is er reeds een jaar aan intensieve
teeltzorg met veel handenarbeid gepasseerd, want men
moet wilgentenen hebben. Manden van wilgentenen werden
vroeger gebruikt als aardappelmand of schilmandje. Ook
voor eieren rapen en als houtmand werd hij gebruikt. Ook

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

Crizly € 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 - 20:30 uur
Vrij – Zat: 17:00 uur - 20:30 uur
Zo: 12:00 uur - 20:30 uur
de wieg en het biezenmandje voor het kleine kind was niet
weg te denken. Anita van Kraaij neemt ons mee in het
vlechtproces van het begin tot het einde, dus van het telen
van de wilg tot vervaardigen van een eindproduct. Het
wordt beslist een mooi uurtje met mooie verhalen en mooie
eindproducten. Voor bezoekers van ’t Onderonsje zal er
volop gelegenheid zijn om mee te praten over dit oude bijna
uitgestorven ambacht.
Wat: Het Onderonsje voor alle 55+ers
Wanneer: Maandag 3 september van 10 tot 11 uur
Waar: Het Klooster Zijtaart
Kosten: Gratis, maar koffie of thee is voor eigen rekening

U komt toch zeker ook?

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 27 nr. 46

KBO
AGENDA
Maandag 3 september 10.00 uur Onderonsje
Maandag 3 september 13.30 uur Fietsen
Maandag 3 september 13.30 uur Kaarten
Dinsdag
4 september 12.00 uur Eetpunt
Dinsdag
4 september 13.00 uur Vrij biljarten
Dinsdag
4 september 14.00 uur Line dansen
Woensdag 5 september 13.30 uur Kienen
Donderdag 6 september 09.00 uur Wandelen
Donderdag 6 september 09.00 uur Bloemschikken
Donderdag 6 september 13.30 uur Bloemschikken
Donderdag 6 september 12.00 uur Eetpunt
Donderdag 6 september 13.00 uur Comp. Biljarten
Donderdag 6 september 13.30 uur Kaarten
Vrijdag
7 september 13.30 uur Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van 23 augustus:
Jokeren: Mieke v.Boxmeer
Tiny v.Kasteren
Poedelprijs: Rieky v.Zutphen
Rikken: Jan v.Zutphen
Lenie Henst
Poedelprijs: Annemiek v.d.Linden
Loterij: Mien Ketelaars.
Uitslagen van 27 augustus:
Jokeren: Rieky v.Zutphen
Mien Ketelaars
Poedelprijs: Ad v.Cuijck
Rikken: Marjo Vissers
Bert Vissers
Poedelprijs: Jan v.Zutphen
Loterij: Tonny v.Zutphen

29 aug. 2018 – 5 sept. 2018
B-lijn:
Harrie & Jana v.d.Acker
Anny v.d.Hurk & Lida v.Houtum
Jo v.Boxtel & Mien Vermeulen

pagina 4
59,03 %
55,56 %
54,86 %

Langs De Waterkant Motortoertocht MCV
Zondag 2 september rijden we een motorrit genaamd:
Langs De Waterkant. We rijden gedeeltelijk langs de Maas,
de Lek en de afgedamde Maas. De rit zal ca. 230 km lang
zijn. We vertrekken om 10:00 uur vanaf D’n Brouwer,
Dobbelsteenplein 1, Mariaheide. Heb je een motor en wil je
meerijden? Stuur dan een mail naar
info@motorclubveghel.nl. Je ontvangt dan de route
digitaal. Meer info over de club op
www.motorclubveghel.nl

Diakonie vervoersdienst Zijtaart met
vrijwilligers uit Zijtaart 0413 - 35.22.32
204 pnt.
101 pnt.
70 pnt.
68 pnt.
-107 pnt.
130 pnt.
98 pnt.
41 pnt.
145 pnt.
68 pnt.
-39 pnt.

BRIDGEN
Uitslagen van 21 augustus:
A-lijn:
Cor v.d.Berg & Cor mollen
Gerard Bekkers & Hannie Habraken
Bert & Diny Kanters
Jo v.d.Tillaart & Jo Verhoeven
Mien v.Berkel & Mien Verhoeven
Ria Veldhuis & Mien Vissers
Jana v.d.Acker & Anny v.d.Hurk
B-lijn:
Piet v.Schaijk & Christien v.Helvoirt
Anneke Jans & Maria Pepers
Rob & Lilian Harbers
Maria & Fien Rooijakkers

63,19 %
58,33 %
53,47 %
50,00 %

Uitslagen van 24 augustus:
A-lijn:
Ben v.d.Steen & Pieter v.d.Berk
Harrie Lucius & Nelleke Stolk
Mien Verhoeven & Mien Vissers
Bert & Anneke v.Helvoort
Jan Rijkers & Jo Verhoeven

60,42 %
56,25 %
51,39 %
50,69 %
50,00 %

64,17 %
60,42 %
53,33 %
52,50 %
51,67 %
50,00 %
50,00 %

Het vervoer vraagt men aan via de telefoniste van de
Hulpdienst Diakonie Veghel ( 0413 - 35.22.32 ).
De telefoniste is alle dagen bereikbaar van 19:00 uur
tot 21:00 uur en op werkdagen ook nog van 09:00 uur
tot 11:00 uur.
Een vrijwilliger uit Zijtaart komt u dan ophalen.
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Adil Kanoun aan de slag bij VOW 2

W.T.C. Zijtaart
Dames en Heren: zondag 2 september, Molentocht Land
van Cuijk, pauze in St. Agatha ‘S-Bocht’, 85 km, vertrek
8.30 uur.
Senioren: woensdag 5 september, Biest-Houtakker, pauze
in Biest-Houtakker ‘De Biestse Oevers’, 92 km, vertrek
8.30 uur.

V.O.W. Jeugd 1 sept 2018
Nijnsel/TVE Reclame JO19-1 VOW JO19-1
15:00u
VOW JO17-1
Mariahout JO17-1
14:30u
VOW JO15-1
Erp JO15-2
13:00u
Rhode/Van Stiphout Bouw JO13-3G VOW JO13-1 11:45u
Berghem Sport JO13-5M VOW JO13-2M
10:00u
VOW JO12-1
Avesteyn JO12-2
9:30u
Rhode/Van Stiphout Bouw JO10-4 VOW JO10-1
10:30u
ST RKVV Keldonk/Boerdonk JO9-1 VOW JO9-1 10:00u
VOW JO8-1
Mariahout JO8-2
10:30u
VOW JO7-1
trainen
10:30u
VOW MO17-1 ST Nijnsel/TVE Reclame/SBC MO17-1 13:00u
WEC MO15-1 VOW MO15-1
11:45u
Mierlo Hout MO11-1 VOW MO11-1
10:00u
Het actuele programma is altijd te vinden op de VOW
website, http://vow.nl/jeugd_programma

VOW Senioren 30 augustus 2018
19.00u

VOW 2

Ollandia2

VOW Senioren 2 september 2018
14:30u
12:00u
12:00u
11:30u
09:45u

VOW 1
WEC 2
Erp 5
VOW VR1
ZSV VR3

WEC 1
VOW 2
VOW 3
SVO Fortuna'54 VR2
VOW VR2

SPORTUITSLAGEN
VOW Senioren 23 augustus 2018
VOW VR1
RKVV Keldonk VR1
VOW Senioren 26 augustus 2018
MVC 1
VOW 1
VOW 2
MVC 2
EVVC VR2
VOW VR1

uitg.st.
0–1
1–3
5-3

Voor het nieuwe seizoen is het VOW Zijtaart op de valreep
gelukt om in de persoon van Adil Kanoun
een ambitieuze trainer-coach te vinden voor heren 2. Adil is
39 jaar en opgegroeid in Veghel waar hij bij Blauw-Geel
diverse jeugdelftallen heeft doorlopen. Eerst als speler en
later ook als trainer. Na een periode in West-Brabant is hij
teruggekeerd naar Veghel. Na jarenlang actief te zijn
geweest als voetballer is het nu tijd om zijn ambities te
volgen in het trainersvak.
"VOW is een mooie club met ambitie en een sterke
gemeenschapszin waar de mensen elkaar nog echt kennen,
dat past bij mij", aldus een enthousiaste Adil. "Ik wil echt
onderdeel zijn van de club en sta te popelen om hier aan de
slag te gaan". En dat komt goed uit,want de competitie start
over een kleine maand. VOW wenst Adil veel succes het
komende seizoen.

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur
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Succes voor TV Zijtaart
Afgelopen twee weken waren de
Veghelse Tenniskampioenschappen in
Veghel op de tennisbanen van TV
Frisselstein. Vele spelers van TV
Zijtaart zich hadden ingeschreven. Op zondag 26 augustus
werden de finales gespeeld. Diverse deelnemers van TV
Zijtaart mochten aantreden in deze finales.In de Dames
Enkel 8/9 was het Karin vd Heijden die in de finale te sterk
was. Annet Gibbels en Jolanda van Zutphen stonden in de
finale van de Dames Dubbel 5, maar zij redden het net niet.
Toch een mooie tweede plaats voor hen. In de Dames- en
Heren Dubbel 45+ was TV Zijtaart ruim vertegenwoordigd.
Ria Kanters en Jo de Bie wonnen hun finale, evenals Rini
Raaijmakers en André Schepers in de klasse 7. In de
Gemengd Dubbel 6 45+ was er winst voor Gerard en
Jolanda van Zutphen. Tenslotte wisten Ruud van Berlo en
Jeroen van Sleuwen de winst in de Heren Dubbel 6 veilig
te stellen.
Terugkijkend op dit toernooi kunnen we concluderen dat
TV Zijtaart erg succesvol was. Wij feliciteren alle winnaars
van harte en zien iedereen graag terug bij de
clubkampioenschappen dubbel die de komende weken weer
op het programma staan.

Lezing Het hoogsensitieve kind
Als je gevoelig bent vang je veel prikkels op uit de
omgeving waardoor het heel druk kan worden in je hoofd
en in je lijf. Je bent dan overprikkeld……….
Hoogsensitieve of prikkelgevoelige kinderen worden vaak
moeilijk begrepen door hun
omgeving. Ze hebben veel langer
de tijd nodig om bepaalde dingen te
verwerken en te accepteren.
Wat kun je verwachten deze avond?
 Informatie over hoogsensitiviteit
 (H)erkenning voor ouders en kind
 Hoe kun je je kind leren omgaan met
zijn/haar gevoeligheid
 Koppeling naar de dagelijkse praktijk
 Tips en tools
 Ruimte voor vragen
In samenwerking met Positief Sensitief nodigt het CJG je
uit om te komen luisteren en ervaren. Met enthousiasme en
humor laten Evelyn en Corina samen “Positief Sensitief” je
zien hoe je kunt omgaan met je gevoeligheid en deze
(h)erkent als kwaliteit.
Wanneer: woensdag 5 september 2018
Tijd: Van 20.00 tot 21.30 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)
Waar: Bibliotheek, Mondriaanplein 16, 5401 HX Uden
Kosten: Geen
Overige: Aanmelden verplicht

Bent u geïnteresseerd in deze thema-avond dan moet u zich
z.s.m. aanmelden. Ervaring leert dat de belangstelling voor
deze avond groot is en Vol is Vol. Aanmelden kunt u doen
door te bellen naar onderstaand nummer of een email te
sturen naar info@cjggeeftantwoord.nl met uw gegevens en
het aantal deelnemende personen.
Zonder bevestigingsmail kunt u
helaas niet deelnemen aan de
avond.
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Peuterspeelzaal Pompeltje is weer
gestart!
De
zomervakantie
zit erop. De
peuters maken
vooral veel
plezier en samen
genieten en leren
we van alle
activiteiten,
aandacht voor
- De twee jonge JJC-dj’s Dancaholics vullen de pauze’s
elkaar, thema's en de contactmomenten met de kinderen en
met hun dance-beats.
leerkrachten van de basisschool. Plezier maken en verder
ontwikkelen gaan hand-in-hand!
Zondagmiddag 14.00-17.00uur.
Een paar wit-u-datjes:
- De JJC ZondagMiddagGroep is aanwezig met
-Wij een doorgaande lijn hebben met de basisschool? Dat
springkussen, verfcentrifuge, reuze-bellenblaas en zeer
dit inhoudt dat we er samen voor zorgen dat de doorgaande
veel knutselactiviteiten.
lijn die bij de peuterspeelzaal gestart wordt, doorgetrokken
- Jong Nederland komt met klimwand en het
wordt op de basisschool!
spectaculaire kratje-stapelen .
- Samen (feestelijke) activiteiten uitvoeren, ideeën
- Huub vd Berg en vrienden spelen in een relaxte
uitwisselen en een warme overdracht met de kleuterjuffen
ambiance blues en folkmuziek, waarbij reacties en
hebben als een peuter de leeftijd heeft om te mogen
ingevingen van het publiek de middag bepalen.
instromen in de kleuterklas?
- Anneke vd Ven’s kunstgalerij, twaalf
- Dat we veel leuke en nieuwe thema's op de jaarplanning
amateurkunstenaars met beelden, schilderijen,
hebben staan voor de peuters!
papiersnijwerk, fascinators, sieraden, pentekeningen,
- Dat we gestart zijn met het thema Welkom!
met vilt bewerkte shawls en keramiek.
- Dat wij alle peuters, ouders en belangstellende van harte
- Huub vd Wijdeven, zelf liefhebber en trotse bezitter,
welkom heten bij ons op de peuterspeelzaal.
heeft met een mooie verzameling oldtimers bijeen
- Dus denkt u: mijn zoon/dochter, neef/nichtje, kleinkind,
gebracht.
buurmeisje/jongen zou dit ook ontzettend leuk vinden, wees
welkom een kijkje te komen nemen bij ons op de groep
Het Openveldfeest, locatie De Bolle Akker aan de
zodat ze zelf kunnen ervaren en zien hoe leuk, leerzaam en Heesakker. Een dag voor kinderen, ouders en grootouders,
educatief onze peuterspeelzaal is!
kennismaken met Erp, genieten van lokaal en regionaal
vermaak en ….van elkaar. In het café, bij de kunstgalerij,
op het terras, de speelweide, voor het podium onder de
Openveldfeest Erp.
startbaan en rond het kampvuur. Allemaal hartelijk welkom
en de entree is gratis. Meer info vindt u op www.jjc-erp.nl.
Zaterdagavond 8 en zondagmiddag 9 september is de 8e
editie van het Openveldfeest, het Erpse dorpsfeest met
muziek, veel spel en knutselplezier,
kunst en.… auto’s. Organisatie
Jeugd en Jongerencentrum JJC en
Jong Nederland.
Zaterdagavond 19.00-24.00uur.
- El-Cid uit Erp opent de avond
met hun rauwe sixties-rock van
Rolling Stones, Spencer Davis
Group, Pretty Things en
Steppenwolf.
- Daarna Killed by Martians uit
Veghel, een power trio met
een bak herrie en liefde voor
staccato gitaarrock.
- Als afsluiter, Season Crow, vijf
jongens uit Beneden-Leeuwen,
maken een rappende mix van
rock, funk en hiphop.
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10 Oktober starten we met

Locatie: Dorpshuis

KinderAtelier is bedoeld voor alle kinderen
van 7-12 jaar. Ongeveer 2x per maand wordt er
een gezellige knutselmiddag georganiseerd van
13.30-15.00 uur.
Voor verder informatie worden er komende week
flyers opgehangen en rondgebracht.
Hopelijk tot ziens bij
KinderAtelier
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een van zijn ex-vriendinnen tegen. Soms praatte hij een

Linda`s strijk service
Dat heeft u ongetwijfeld ook; een volle week , een drukke baan ,
veel andere dingen te doen, of gewoon geen zin in
bepaalde huishoudelijke klusjes.
Dan kan ik wellicht uitkomst bieden.
Ik wil een strijk service beginnen ,die u die wekelijkse rotklus,
waar u zo tegenop kijkt uit handen neemt.
Het principe is simpel: u appt, belt, of mailt mij, u brengt uw te strijken was, of tegen vergoeding haal ik
hem thuis bij u op, ik zorg dat uw overhemden, uw broeken ,shirts , blousen, theedoeken, zakdoeken en
alles wat u verder gestreken wilt hebben, perfect gestreken zijn, en u haalt de was weer op of ik breng hem
op een af te spreken tijdstip bij u thuis
Wilt u uw overhemden graag hangend terug krijgen , dan is dit ook mogelijk. U dient dan
zelf voor hangers te zorgen.
Het tarief is €15,- per wasmand van normale afmetingen.
Voor thuis ophalen en brengen reken ik €2.50 binnen Zijtaart en het buitengebied daarvan .
Daarbuiten reken ik €4,-.
Betaling geschiedt à contant.
Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met mij, en ontdek het gemak van niet meer zelf hoeven
strijken.
Met vriendelijke groeten,
Linda Adriaans.
Mobiel : 06-20168067
E mail: linda.adriaans@ziggo.nl

Interpunctie
Durf ik je wel te vertrouwen?
Margo was gescheiden nadat ze door haar ex-man
regelmatig bedrogen was. Hun huwelijk hing van leugens
aan elkaar. Andere vrouwen, maar ook oneerlijkheid over
financiële zaken, ze had het allemaal meegemaakt. Nooit
meer een andere man, had ze gedacht. Totdat ze Marcel
tegen kwam. Een alleraardigste man, niet overdreven
aantrekkelijk maar wel gevoelig met ook aandacht voor
haar kinderen, in vele opzichten de tegenpool van haar exman. Marcel had ook een huwelijk achter de rug, zijn
kinderen waren al uit huis en hij had een goed contact met
ze. Hij had in de loop der tijd wat vriendinnen gehad, met
wie hij nog steeds best goed kon opschieten. Maar hij was
dol op Margo. Hij kende haar nu bijna 2 jaar en voelde zich
volledig vertrouwd met haar. Hij was altijd eerlijk geweest
over zijn vriendinnen, en regelmatig kwamen ze samen nog

tijdje met ze, soms werd er alleen gezwaaid. Hij merkte aan
Margo dat zij dit vervelend vond. Ze vroeg dan hoe het zat,
of hij mogelijk toch nog iets voor hen voelde, en kon dan
soms lang door blijven vragen. Zelfs zo lang dat hij
korzelig ging reageren. Het zelfvertrouwen van Margo had
een flinke deuk gehad vanwege het bedrog van haar exman. Hoewel ze zelf dacht dat ze dit verwerkt had, was ze
extreem gevoelig voor mogelijke andere vrouwen die op de
loer lagen. Hoewel ze enkele keren stiekem in zijn telefoon
had gekeken en daar geen gekke dingen had aangetroffen,
bleef ze angstig dat ook hij jaar uiteindelijk zou bedriegen.
In dit geval was één gesprek met hen samen voldoende om
weer vertrouwen te leren opbouwen, soms is de angst voor
bedrog zo ernstig, dat psychotherapie een beter alternatief
is. Maar het loont de moeite om te investeren in je
toekomst, want ook als je 50 bent, kun je nog vele jaren
profijt hebben van een fijne relatie.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
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