Openbare vergadering Dorpsraad Zijtaart.
U bent uitgenodigd door uw dorpsraad op onze eerste openbare vergadering van dit
jaar op woensdag 3 april a.s.
Op de agenda staan de volgende punten:
• Ontsluitingsweg industrieterrein Doornhook-N279
De gemeente heeft een opzet voor de Milieu Effect Rapportage (M.E.R.) over 5 tracévarianten in een notitie ter inzage gelegd. (N.R.D.)
• Wonen in Zijtaart
Informatie over het woonwensen-onderzoek door de gemeente Meierijstad en vragen
aan de wethouder over stand van zake betreffende de bestemmingsplannen voor
Zijtaart-zuid.
• BIN (Buurt Informatie Netwerk)
Actuele ontwikkelingen rond de Whats-app Buurtpreventie BIN Zijtaart
• Zorg en Welzijn
De werkgroep Z&W Zijtaart doet verslag van activiteiten op haar brede werkterrein
• Welkomsgroep
Vanuit de kerk bestond sinds jaar en dag een welkomsgroep voor nieuwkomers in het
dorp. Kan dit worden voortgezet i.s.m. de werkgroep Z&W en wie zouden dit op zich
willen nemen?
• Industrieterrein Foodpark/Kempkens
De stand van zaken rond de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein aan de
Corsica en de gevolgen daarvan voor de verkeersafwikkeling.
• Luiercontainer
Waar kan er in de kern van Zijtaart een luiercontainer worden geplaatst - die voor
iedereen toegankelijk is - zonder overlast te veroorzaken?
Verder zullen er mensen van de Rabobank een korte toelichting geven over :…..
- Ikwoonleefzorg ( platform van Interpolis en Rabobank)
- De mobiele adviseurs
- Workshop online bankieren
- Behoefte voor presentatie over veiligheid, financieel misbruik
- Samen bankieren in de toekomst
- Volmacht levenstestament
Belangstellenden worden tevens in de gelegenheid gesteld
om onderwerpen aan te dragen en/of vragen te stellen
over de genoemde agendapunten.
U bent van harte welkom vanaf 20.00 uur in ons dorpshuis.
Dorpsraad Zijtaart.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 31 maart 10.30 uur 70-jarig kloosterjubileum van
Zuster Germana van Ravestein met als voorganger
Pater Issag Jesudass en m.m.v. het Gemengd Koor.
Wij gedenken: Overleden familie van Ravestein-van Boxtel;
Alle levende en overleden zusters van de Congregaties
in Nederland, Indonesië, De Filipijnen en Afrika;
Piet Vissers (vanw.verjaardag).
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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: In de Voortstraat een herenfiets merk
gazelle (donkerblauw) inlichtingen 36 66 13

Dankbetuiging
Dank voor de belangstelling , de vele
kaarten en bloemen die wij mochten
ontvangen na het overlijden van
Gerard Pepers
Een speciaal woord van dank gaat uit
naar de families thuiszorg Pantijn team
Corridor, huisartspraktijk De Vondel,
jullie waren een grote steun
Riek – kinderen – kleinkinderen en
familie Pepers

Ophaaldagen dinsdag 9 en woensdag 10 april 2019
Bij deze willen wij een deel van de 14 goede doelen
onder uw aandacht brengen.
Onderstaand geven we een overzicht hoe uw bijdrage
in 2017 is uitgegeven en er worden voorbeelden van
projecten beschreven (cursief gedrukt).
MS Fonds
De collecteopbrengst besteden wij aan onderzoek naar
de genezing van MS in de toekomst en een betere
behandeling voor mensen met MS nu.
67% Gaat naar voorlichting, coaching en onderzoek,
26% is bestemd voor wervingskosten en 7% voor kosten
beheer en administratie.
Onderzoekers van Radboud universiteit doen meerdere
onderzoeken naar MS en genetica. Twee lopende
onderzoeken zijn de GEMS studie (genen) en de MSfamiliestudie. Dit jaar start een onderzoek naar de
darmflora van mensen met MS.
Longfonds
80 Cent van elke euro ging naar onderzoek,
belangenbehartiging en voorlichting.
Er is 37% voor onderzoek, 22% voor de campagne
‘gezonde longen gezond houden’ (op weg naar een
rookvrije generatie) en 21% voor de campagne ‘mensen
met een longziekte’ (62 longpunten en lokale
belangenbehartiging in 20 regio’s). De overige 20% zijn
voor werving baten, beheer en administratie.
Het Longfonds regisseert o.a. een vernieuwend en
resultaatgericht internationaal
samenwerkingsprogramma Longfonds
Accelerate. Dit programma werkt
versneld aan een medische doorbraak
voor ongeneeslijke longziekten zoals
astma en COPD.
Jantje Beton
Van de uitgaven ging 79% naar
projecten en activiteiten, 18% voor
wervingskosten en 3% voor algemene
kosten.
In 2018 werden bijvoorbeeld 150
scholen en speeltuinen op een
obstakelrunpakket getrakteerd. Doel:
kinderen extra motiveren om intensief
buiten te bewegen. De Obstakelrun kan
tevens inspiratie bieden voor
buitenspelen en bewegen op andere
momenten.
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Nierstichting
Wij besteedden 73 cent van elke euro aan inkomsten aan
een beter leven voor nierpatiënten (doelbesteding). 19%
Werd gebruikt voor ondersteuning aan patiënten, 23% aan
voorlichting/communicatie/lobby en 58% aan onderzoek en
innovatie. De overige 27 cent waren nodig voor
fondsenwerving, administratie en beheer.
Eind 2018 is het 3D-model van de draagbare kunstnier
gepresenteerd. Nu wordt er hard gewerkt aan de
voorbereidingen van de klinische onderzoeken. Dankzij de
draagbare kunstnier zijn patiënten straks niet meer
gebonden aan een ziekenhuis, wat meer vrijheid oplevert en
de nierpatiënt een betere kwaliteit van leven geeft.
Kinderhulp
Er werd 84% besteed aan de doelstellingen: enerzijds het
verlenen van steun aan kinderen tot 21 jaar die met
armoede te maken hebben, al dan niet in combinatie met
jeugdhulp; anderzijds het creëren van bewustwording over
armoedeproblematiek in Nederland, 13% aan
wervingskosten en 3% aan kosten voor beheer en
administratie.
Dit jaar worden o.a. 5.000 Zomerpretpakketten uitgedeeld
aan kinderen die opgroeien in armoede. Een pakket
bestaande uit leuk zomerspeelgoed voor mooi en minder
mooi weer, tot kaartjes voor een heerlijk dagje uit.
Amnesty NL
Er werd 79% van de uitgaven besteed aan de doelstellingen,
16% aan werving en 5% aan beheer en administratie.
Prioriteiten in 2017 waren o.a. vluchtelingen en migranten,
vrijheid van meningsuiting in China, Indonesië, Rusland,
Saudi-Arabië en Turkije, mensenrechten, massasurveillance, capaciteitsversterking van
mensenrechtenverdedigers.
Amnesty roept de Chinese autoriteiten op te stoppen met de
onderdrukking van etnische minderheden in de regio
Xinjiang. Zij moeten opheldering geven over het lot van de
naar schatting tot een miljoen mensen die opgesloten zitten
in heropvoedingskampen.
KWF Kankerbestrijding
In 2017 waren de totale inkomsten 146,6 miljoen euro. Er
werd 23,8 miljoen euro besteed aan kosten werving en
administratie. 122,8 Miljoen euro was beschikbaar voor
besteding aan de drie doelstellingen: meer genezing, minder
kanker, betere kwaliteit van leven.
Oncode Institute brengt de top uit het Nederlands
kankeronderzoek samen om versneld de code van kanker te
kraken. Het baanbrekende, virtuele instituut verbindt
fundamentele doorbraken met klinische uitdagingen. Dit
mondt sneller en vaker uit in nieuwe, betere en betaalbare
methoden om kanker op te sporen en te behandelen. Deze
strategie sluit naadloos aan bij de vastberadenheid van
KWF Kankerbestrijding om kanker zo snel mogelijk te
verslaan.
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Voor al uw friet en snacks!
Dit weekend speciale aanbieding.

Kipcorn € 1,80 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
Brandwondenstichting
Er werd 18% besteed aan fondsenwerving, 6% aan beheeren administratie en 76% werd besteed aan de
doelstellingen: preventie, zorg, kwaliteit van leven en
onderzoek.
Brandwonden zijn een van de meest pijnlijke en complexe
verwondingen. Zichtbare en onzichtbare littekens hebben
bovendien een enorme impact op het leven van de
brandwondpatiënt en zijn naasten. De Nederlandse
Brandwonden Stichting is er voor hen. Daarnaast doet zij
veel brandwondenonderzoek om behandelingen en
littekenvorming te verbeteren.
Diabetes Fonds
Er werd 13% besteed aan fondsenwerving, 7% aan beheer
en administratie en 80% aan de doelstellingen: onderzoek,
voorlichting algemeen, gezonder leven, community
Diabetes Type 1.
Minder-zitten.nl is een initiatief van het Diabetes Fonds.
Langdurig zitten kan namelijk niet alleen leiden tot hart- en
vaatziekten, maar ook tot diabetes type 2. Elk extra uur dat
mensen op een dag zitten, verhoogt hun risico op diabetes
type 2 met 22%. Dit komt uit onderzoek van Universiteit
Maastricht uit 2016. Op Minder-zitten.nl richten we ons
specifiek op mensen die bewust stappen willen zetten om
hun werkomgeving gezonder te maken. Niet alleen voor
zichzelf, maar ook voor alle collega’s. Het doel is om
werknemers een half uur per dag minder te laten zitten.
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Onderonsje over de wichelroede!
Wichelroede daar hebben we allemaal wel
eens over gehoord. In onze jongere jaren
zal menig van ons wel eens geprobeerd
hebben om met een zelfgemaakte
wichelroede iets leuks te willen ontdekken,
want dat zou kunnen, werd er verteld. De
eerste maandagmorgen van april, dit is
toevallig 1 april maar geen grap, komt Thea van Teeffelen
uit Boerdonk ons veel meer vertellen over het werken met
een wichelroede. De wichelroede is een instrument dat al
duizenden jaren wordt gebruikt om onzichtbare of
verborgen dingen op te sporen. Deze dingen kunnen zijn:
o.a. wateraders, aardstralen of dingen die verloren zijn. Ook
het energieveld van mensen, dieren, planten en bomen is
daarmee aan te wijzen.
Thea gaf aan dat zij het ook wil hebben over wateraders en
aardstraling, omdat door haar
ervaring is gebleken dat de
geopatische belasting in Zijtaart
best hoog is. Geopathie: wat is
dat?, zult u zeggen. Geopatische
belasting wil zeggen, de
belasting van energieën die uit
de aarde (grond) komen en die
belastend zijn voor het lichaam.
Dit zijn bijvoorbeeld
aardstralen, wateraders, GSM, gsm-zendmasten en
hoogspanningskabels. Deze straling kan bij sommige
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mensen en dieren het lichaam belasten. Thea zal ons deze
morgen meenemen in haarkennis en ervaring daarover.
Zij krijgt op maandag 1 april om 10.00 uur het woord. Het
wordt beslist een mooi leerzaam uurtje. Voor bezoekers van
’t Onderonsje zal er volop gelegenheid zijn om vragen te
stellen en iets meer te weten te komen over bijvoorbeeld
een waterader waar u ooit iets over gehoord heeft. Komt u
ook?
Kom beslist eens luisteren!
Wat: Het Onderonsje voor alle 55+ers
Wanneer: maandag 1 april 2019 van 10.00 tot 11.00 uur
Waar: Het Klooster Zijtaart
Kosten: gratis, maar koffie of thee is voor eigen rekening
U komt toch zeker ook?

KBO
AGENDA
Maandag 1 april 13.00 uur: Regio biljarten
Maandag 1 april 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 2 april 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 2 april 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 2 april 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 2 april 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 3 april 10.00 uur Keezen KBO
Woensdag 3 april 13.30 uur: Jaarvergadering
Donderdag 4 april 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 4 april 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 4 april 13.00 uur: Comp.biljarten
Donderdag 4 april 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 5 april 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van 21 maart.
Jokeren:
Mien Raaijmakers
Jov.Boxmeer
Poedelprijs: Ad v.Cuijck
Rikken:
Bert Vissers
Annemieke v.d.Linden
Poedelprijs: Pieta v.Riel
Loterij:
Jan v.Zutphen.

218 pnt.
118 pnt
27 pnt.
118 pnt.
80 pnt.
-88 pnt.

BRIDGEN
Uitslagen 19 maart.
A-lijn:
1.Jan Rijkers & Toos v.Berlo
2.Chris & Christien v.Helvoirt
3.Gerard Bekkers & Hannie Habraken
4.Jan Langenhuizen & Jo Verhoeven
5.Cor v.d.Berg & Cor Mollen

63,96 %
55,73 %
55,63 %
55,42 %
53,65 %

B-lijn:
1.Toon & Marietje v.Schaijk
64,17 %
2.Adriaan vd.Tillart & Mariet vd.Wijgert55,56 %
3.Anneke Jans & Maria Pepers
51,53 %
4. Harrie & Rina v.Berlo
50,97 %
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Uitslagen 22 maart.
A-lijn:
1.Toon Gevers & Tonnie Kivits
2.Mien Veerhoeven & Mien Vissers
3.Harrie Lucius & Pieter v.Kaathoven
4.Jan Langenhuizen & Jo Verhoeven
5.Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen
6.Harrie & Thea v.d.Hurk
B-lijn:
1.Chris & Christien v.Helvoirt
2.Cor & Marietje Mollen
3.Ben v.d.Steen & Chris Verhoeven
4.Harrie & Rina v.Berlo
5.Mies & Joke v.d.Burgt
6.Nellie Philipsen & Mien Vermeulen
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SPORTAGENDA
58,85 %
56,77 %
54,17 %
52,92 %
51,56 %
50,94 %

W.T.C. Zijtaart
Dames en Heren:
- Zaterdag 30 maart, Posteltocht, pauze in ‘De Beiaard’
Postel, 120 km, vertrek 8.00 uur.
- Zondag 31 maart, Welschap, pauze in ‘Hoeve de
Nachtegaal’ Wintelre, 80 km, vertrek 9.00 uur.
Senioren:
- Woensdag 3 april, Stippelberg, pauze in ‘Viersprong’ De
Rips, 65 km, vertrek 9.00 uur.

62,17 %
58,33 %
57,54 %
54,17 %
50,69 %
50,56 %

VOW Jeugd inhaal/bekerprogramma 30 maart

VOW JO19-1
VOW JO17-1
Biljartclub KBO Zijtaart
VOW JO15-1
Mededeling : hierbij nogmaals de oproep aan
VOW JO13-1
mannen/vrouwen boven de 55 jaar, die interesse hebben om UDI'19/CSU JO12-5
deel te gaan nemen aan de onderlinge competitie van de
VOW JO10-1G
KBO Zijtaart. Deze zal van start gaan m.i.v. september
Gemert JO9-4
2019. Voorwaarde is wel dat men lid is van de KBO te
VOW JO8-1
Zijtaart. Aanmelden kan nog tot eind maart bij Toon
VOW JO7-1M
Cissen, Hoolstraat 1A Zijtaart.
VOW MO17-1
Uitslag regionale senioren biljartcompetitie
VOW MO15-1
Zijtaart tegen Mariahout d.d. 18-03-2019
VOW MO13-1
Cor van Zutphen 65 55 - Piet van Lierop
58 55
VOW MO11-1
Toon Cissen
52 47 - Tiny Gilsing
55 68
Frans van Leuken 43 62 - Tiny van Leuken
47 38
Toon Nelissen
34 30 - Jan vd Heuvel
46 57
Andre Schepers 33 56 - Huub van Rooij
41 41
Tonnie van Uden 32 24 - Noud Maas
30 29
Cor Coppens
20 20 - Martien vd Broek 22 29
Jan vd Oever
20 11 - Kees Eleveld
17 16

Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO
Zijtaart d.d. 21-03-2019
Frans van Leuken
Tonnie van Uden
Toon Nelissen
Mies Gibbels
Andre Schepers

43
32
32
35
36
Martien Verbruggen 70
Bert vd Heijden
28
Wim Kremers
27
Rien van Tiel
28
Willy vd Berkmortel 25
Toon vd Oever
29

45
31
16
23
67
82
31
24
26
16
37

-
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Jan vd Oever
Willy Henst
Theo vd Laar

18
24
15
Tonn Verbruggen 24
Cor Coppens
22
Cor van Zutphen
62
Chris van Helvoirt 17
Toon Cissen
59
Jan de Wit
26
Toon Nelissen
32
Wim Kremers
27

18
9
14
17
29
73
17
58
19
33
25

Motorclub MCV Toerrit
Op zondag 31 maart rijdt motorclub MCV de 2e rit van het
motorseizoen. Op deze dag gaan we tussen Landgoed De
Utrecht en natuurgebied De Kempen door, langs de Acht
zaligheden. Onze lunchstop is net buiten Bladel. Na 135 km
sluiten we de rit af bij café D’n Brouwer in Mariaheide. Wil
je een keer met ons meerijden? Stuur dan een email naar
info@motorclubveghel.nl. We zullen je de route alvast
digitaal doorsturen. Café D’n Brouwer is vanaf 9:30 uur
open voor koffie en we vertrekken om ca. 10:00 uur. Het
adres is Dobbelsteenplein 1 in Mariaheide.

vrij
Vorstenbossche Boys JO17-1 14:30u

vrij
FC de Rakt JO13-2
VOW JO12-1
Gemert JO10-2
VOW JO9-1

11:30u
12:00u
10:45u
10:00u
ST Boerdonk/Keldonk JO8-1G 10:45u
Boskant JO7-1
10:30u
Vrij
vrij
vrij
Vrij
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VOW Senioren 30 maart 2019
17:00 Volkel VR30+1VOW VR30+1
16:30 VOW Veteranen
Odiliapeel
VOW Senioren 31 maart 2019
14:30u VOW 1 HVV Helmond 1
12:00u WEC 2 VOW 2
10:00u Heeswijk 5
VOW 3
11:00u VOW 4 WEC 6
11:30u VOW VR1
Mierlo Hout VR1
10:30u VOW VR2
Nooit Gedacht VR3

SPORTUITSLAGEN
VOW Senioren 23 maart 2019
UDI19
VOW Veteranen
VOW Senioren 24 maart 2019
HVV Helmond 1
VOW 1
Schijndel/DE WIT 5
VOW 3
VOW 4
Heeswijk 8
VOW VR2
Nooit Gedacht VR3

3-3
4-2
0-1
2-1
1-5

Doorstapwandeling van Veghel naar
Berlicum
IVN wandeling op zondag 7 april
2019 van 9.00 – 14.00 uur
Heb je zin in een leuke lange
afstandswandeling door het
buitengebied van Veghel?
Natuurvereniging IVN Veghel
verzorgt op zondag 7 april een lange afstandswandeling van
ca. 15 km. Een wandeling door het buitengebied van
Veghel in afwachting van het voorjaar.
De wandeling gaat vanuit centrum Veghel langs de Aa via
de Kilsdonksemolen en Kasteel Heeswijk naar Berlicum en
eindigt bij de Driezeeg in Berlicum. Van daaruit gaan we
met de bus terug naar Veghel. Aan deelname zijn geen
kosten verbonden.
Om 9.00 uur vertrekken de natuurgidsen 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 vooral over onverharde wegen en
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door (nat) weiland. De wandeling is geschikt voor iedereen
die ca. 15 km kan wandelen (grotendeels over ongelijke
ondergrond). De wandeling start bij het gemeentehuis in het
centrum van Veghel. Via het beekdal van de Aa laten we
het centrum achter ons . Onderweg passeren we de
Kilsdonksemolen en Kasteel Heeswijk. Via het pas
ingerichte gebied van het Dynamisch Beekdal lopen we
door naar Berlicum. Onderweg genieten we van de natuur
die nu voorzichtig aan het ontluiken is. Ook is er aandacht
voor de door het 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). We eindigen bij café Driezeeg in Berlicum
(consumptie voor eigen rekening) en wachten daar op de
bus terug naar Veghel (OV kaart of contant betalen).
Zin om mee te gaan? Doe je wandelschoenen aan en zorg
dat een rugzak bij je hebt met voldoende eten en drinken.
IVN heeft elke maand wel een publieksactiviteit waarbij u
van harte welkom bent, deze keer dus een
doorstapwandeling van 15 km. IVN Veghel, altijd iets
bijzonder NATUURLIJK.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
secretariaat@ivn-veghel.nl.

AED in Zijtaart (deze AEDs zijn dag en nacht op
te halen)
Wij adviseren u om eens te kijken waar de AED’s
hangen, zodat u in een noodsituatie deze apparaten
blindelings kunt vinden.
1 Buitenmuur Dorpshuis Kant Ingang Dorpshuis
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 van Lankvelt
4 Biezendijk 33, Woning Marco van Asseldonk
5 Doornhoek 3740, Gemeentewerf (bij ambulance post)
6 Hool 48, Gerard en Ineke van Rijbroek (Keldonk)

NIEUW
7 Sweenslag 6, Het Thomashuis (Keldonk)
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Restaurant De Gevulde Snoeshaan in Zijtaart is tot
nader order gesloten. Reden is dat enkele bezoekers van
het restaurant onwel zijn geworden. Vermoedelijk is een
soep van erwten de veroorzaker.
Het incident deed zich voor in het
weekend van 23 en 24 maart toen
gasten van het restaurant
aanvankelijk genoten van een
heerlijk diner tijdens de Grande
Opening. Na het eten van
erwtensoep werden minstens vijf gasten en zelfs enkele
personeelsleden ziek.
De Voedsel- en Warenautoriteit heeft een onderzoek
gedaan. Het restaurant is tot nader order gesloten, zo meldt
de Zijtaartse Toneelvereniging.
Eigenaresse Germaine de Kroon betreurt het gebeuren,
maar beschouwt het openingsweekend toch als geslaagd!
Het Restaurant zat op beide avonden helemaal vol en
sommige gasten waren tevreden! Germaine wil dan ook
iedereen bedanken voor hun vertrouwen en bezoek aan ’De
Gevulde Snoeshaan’. Ook haar personeel wil ze bedanken
voor hun inzet, maar laat tevens weten dat ze inmiddels
allemaal ontslagen zijn..
Of het restaurant überhaupt zijn deuren nog ooit zal openen
is maar zeer de vraag. Uit betrouwbare bron hebben wij
vernomen dat het interieur van ‘de Gevulde Snoeshaan’
maandagochtend door een stel
professioneel ogende heren is
gedemonteerd.
Wij houden u op de hoogte.
Tot volgend jaar!!

Interpunctie
Hoe hou je je relatie goed?
Je relatie goed houden is niet iets wat vanzelf gaat. Daar
moet je hard voor werken (liefde is tenslotte een
werkwoord, zegt een bekende titel van een boek).
Hier een aantal tips om je relatie zo goed mogelijk te
houden.
1. Beter geluk dan gelijk
Je hoeft geen ongelijk toe te geven als je gelijk hebt, maar
uiteindelijk heb je aan je gelijk weinig als je daar nog
dagen ruzie over hebt. Als je dit beseft kun je het voorval
beter loslaten.
2. Blijf aantrekkelijk
Aan de buitenwereld laat je je beste (betere) kant zien. Je
partner heeft vaker te maken met de mindere kant. Het is
daarom ook aan te raden hoffelijk te zijn ten opzichte van
je partner. Dat kan dus ook betekenen: je mooi maken voor
de ander.
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3. Spreek je waardering uit
Je stoort je regelmatig aan elkaar, dat is menselijk. Dat mag
gerust uitgesproken worden, maar het gevaar is groot dat je
alleen maar loopt te grauwen en te snauwen. Daar wordt
niemand gelukkig van. Geef elkaar een keer een
compliment, laat zien dat je de ander waardeert.
4. Wees mild
Als je negatieve eigenschappen kunt relativeren (bv. door
humor) dan wordt alles weer leuker. Niet elkaar uitlachen,
geen humor ten koste van, maar gewoon lachen om je eigen
fouten. Je wordt dan milder naar jezelf en elkaar en het
leven wordt eenvoudiger.
5. Kijk in de spiegel
Nee niet letterlijk, maar besef dat jij ook een aandeel hebt
als er een conflict is. Ruzie heb je nooit alleen, je doet
allebei wat.
6. Verbreek de sleur
Het lijkt misschien raar, maar door gewoon iets eens
helemaal andersom te doen verandert je gezichtspunt. Als je
’s morgens opstaat en een bepaalde volgorde door elkaar
gooit, kom je misschien tot andere inzichten, hoewel die
waarschijnlijk niet wereldschokkend zullen zijn. Zo kan je
ook, door eens een totaal andere opmerking te maken dan je
partner gewend is, een heel andere discussie krijgen.
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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