EXCURSIE IVN NACHT VAN DE VLEERMUIS
zaterdag 24 augustus 20.30 uur – 23.00 uur
In geheel Nederland wordt op zaterdagavond 24 augustus aandacht geschonken aan de
Nacht van de Vleermuis en in dit kader heeft natuurvereniging IVN Veghel voor
belangstellenden, jong en oud, een spannende wandeling gepland in de schemering en
duisternis van de nacht. Er wordt aandacht geschonken aan een aantal nachtdieren waarbij
vleermuizen echter centraal staan. Verzamelen bij parkeerplaats Kasteel Heeswijk om
20.30 uur, aan deelname zijn geen kosten verbonden.
In de duisternis komt een andere natuur tot leven: vleermuizen, reeën, uilen en
nachtvlinders worden actief en gaan op zoek naar voedsel. Veelal onhoorbaar verplaatsen
zij zich; af en toe laten enkele dieren zich ook horen, een contact-roepje van (jonge)uilen of
blaffende reeën. Vleermuisgeluiden zijn echter voor het menselijk oor nagenoeg niet te
horen. Wel met een batdetector. De kans dat we vleermuizen als dwergvleermuis en
watervleermuis zien vliegen en jagen is groot. We zullen ook merken dat elke soort een
ander geluid maakt. Het vleermuizen-leven wordt uit de doeken gedaan en zal eenieder
worden geconfronteerd met de wondere wereld van het enige vliegende zoogdier ter
wereld!
Denk aan warme kleding, stevige schoenen of laarzen en een zaklamp. Liever geen honden.
Meer informatie www.nachtvandevleermuis.nl, www.ivn-veghel.nl en Gerard van Leiden,
tel. 06 220 826 34.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 18 augustus 10.30 uur Maria Ten Hemelopneming Pater Holterman
(Gem.Koor)
Wij gedenken: Overl.ouders de Wit-van Rijzingen en Janus Rooijakkers; Overl.ouders van
der Linden-van der Asdonk; Jaargetijde Henk van der Linden; Marietje van der Linden-van
Schaijk; Hans van Zoggel; Marion Jonkers-van Zoggel; Mies en Anneke van Zoggel-van
der Linden; Annie Gibbels-Pepers; Bert Kanters en zoon Tonny; Harry van de Wijgert;
familie Kanters- de Koning; Overl.ouders van den Tillaart-van Asseldonk; Vincent
Kremers.
Overleden: Nel van de Ven- van Berkel in de leeftijd van 95 jaar

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
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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.

Vanaf heden weer te koop
De Gerarduskalender
bij Door Peters,
Biezendijk 31
Bibliotheekpunt Zijtaart
weer open vanaf dinsdagmiddag 20 augustus 2019.
Dorpshuis 'Het Klooster openingstijden
dinsdagmiddag
13.45 – 15.15 uur
dinsdagavond
18.00 – 19.00 uur
donderdagavond
18.00 – 19.00 uur

Bridgecursus voor beginners
Bridgen, iedereen kan het leren. Het is een spannend en
bovenal een eerlijk spel. Want hoge scores hangen niet af
van mooie kaarten, die men in de hand krijgt, maar wel of
men er een beetje slim mee weet om te gaan.
Anneke van de Ven, gediplomeerd bridge docent, start op
19 september een beginnerscursus. Stapje voor stapje leert
men het meer ingewikkelde bieden En met de door haar
gemaakte power point presentaties gaat dat er
gestructureerd in als zoete koek. De voorgestoken spellen
zijn uiteraard geënt op de theorie van die les.
Deze basiscursus bestaat uit 12 lessen van 13.30 uur tot
16.00 uur op 12 achtereenvolgende donderdagmiddagen.
Afwisselend theorie en zelf spelen. Dat alles in een zeer
relaxte en prettige sfeer.
U bent van harte welkom in haar bridgezaaltje: De Alerte
Uil aan de Oosterbosstraat 10, 5469 EE Erp, tel (0413) 21
22 70.
Zie www.bridgenleren.nl

Na alle goede jaren die we met haar
mochten beleven, hebben wij op 31 juli
2019 afscheid genomen van ons mam,
oma en superoma.
Nel van de Ven – van Berkel
echtgenote van
Jan van de Ven †2014
Zij is 95 jaar geworden.
Kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen van de Ven
Wij willen alle medewerkers van
Van Haarenstaete in Mariaheide
bedanken voor de fijne verzorging
van onze moeder.
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KBO
AGENDA
Maandag 19 augustus 13.30 uur: Fietsen
Maandag 19 augustus 13.30 uur:Kaarten
Dinsdag 20 augustus 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 20 augustus 13.00 uur: Comp. Biljarten
Woensdag 21 augustus 13.00 uur: Vrij biljarten
Woensdag 21 augustus 13.30 uur: Keezen
Donderdag 22 augustus 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 22 augustus 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 22 augustus 13.00 uur: Comp. Biljarten
Donderdag 22 augustus 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 23 augustus 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van 30 juli 2019:
Jokeren:
Riet Koevoets
Jaantje v.d.Burgt
Poedelprijs: Jo v.Boxmeer
Rikken:
Marjo Vissers
Loterij:
Ad v.Cuijck
Uitslagen van 1 augustus 2019:
Rikken:
Willy v.d.Berkmortel
Piet v.d.Hurk
Jokeren:
Ad v.Cuijck
Jo v.Boxmeer
Poedelprijs: Jaantje v.d.Burgt
Loterij:
Lenie Henst
Uitslagen van 6 augustus 2019:
Jokeren:
Jo v.Boxmeer
Rikken:
Harrie v.Zutphen
Loterij:
Henk v.d.Ven.
Uitslagen van 8 augustus 2019:
Rikken:
Willy v.d.Berkmortel
Riek v.d.Tillaart
Poedelprijs: Jan v.Zutphen
Jokeren:
Harrie v.Zutphen
Mien Raaijmakers
Jaantje v.d.Burgt
Poedelprijs: Ad v.Cuijck
Loterij:
Tonny Rijkers

237 pnt.
88 pnt.
82 pnt.
71 pnt.
69 pnt.
118 pnt.
102 pnt.

60 pnt.
161 pnt.
85 pnt.
64 pnt.
- 5 pnt.
138 pnt.
138 pnt.
113 pnt.
11 pnt.

Voor al uw friet en snacks!
WEEKENDSNACK

Goulashkroket € 1,50 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
BRIDGEN
Uitslagen van 30 juli 2019:
1.Jan Rijkers & Tonnie Kivits
72,92 %
2.Jo Verhoeven & Jan Langenhuizen 47,92 %
3.Adriaan vdTillart & Mariet vdWijgert 43,75 %
4.Maria & Fien Rooijakkers
35,42 %
Uitslagen van 1 augustus 2019:
1.Jo Verhoeven & Jan Langenhuizen 58,33 %
2.Mariet vdWijgert & Adriaan vdTillart 50,00 %
3.Ad & Riet Koevoets
45,83 %
4.Jan Rijkers & Nelly Philipsen
45,83 %
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Uitslagen van 6 augustus 2019:
1.Jo Verhoeven & Jan Langenhuizen 73,33 %
2.Ad Koevoets & Tonny Rijkers
63,33 %
3.Jan Rijkers & Tonnie Kivits
54,58 %
3.Riet Koevoets & Mien Vermeulen
44,58 %
4.Jacqueline v.Asseldonk & Thea Brugmans
32,50 %
6.Adriaan v.d.Tillart & Chris v.Helvoirt 32,50 %
Uitslagen van 8 aug. 2019
1.Nelly Philipsen & Riet Koevoets
66,67 %
2.Adriaan vdTillart & MarietjvdWijgert58,38 %
3.Tonnie Kivits & Jan Rijkers
37,50 %
4.Jan Langenhuizen & Jo Verhoeven 37,50 %

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Dames en Heren:
- zaterdag 17 augustus, Bommelerwaard, pauze in
Zaltbommel, vertrek 8.00 uur.
- zaterdag 17 augustus, Kapellekestocht, vertrek 8.00
uur.
- zondag 18 augustus, De Volmolen, pauze in Riethoven
‘De Volhoven’, 85 km, vertrek 8.00 uur.
Senioren: woensdag 21 augustus, Zijtaart – Zittaart, pauze
in Zittaart, 120 km, vertrek 8.30 uur.

KBO Toernooi 2019
Afgelopen zondag 11 augustus is de inschrijftermijn voor deelname aan het KBO toernooi 2019 gesloten. Voor
deelname aan dit onderlinge biljarttoernooi hebben zich 32 deelnemers aangemeld. Opdat eenieder zich alvast kan
voorbereiden, staat hieronder de poule-indeling met het aantal te maken caramboles, berekend over 25 x het
bekende gemiddelde. De partijen zullen gespeeld worden op de biljarts van Dorpshuis Het Klooster en gaan over
25 beurten. De voorrondepartijen worden gespeeld op maandag 27 aug., woensdag 29 aug. en donderdag 30 aug.
Op deze dagen zal er gebiljart worden in de middag van 13.00 tot 17.00 uur en in de avond van 19.00 tot 22.00 uur.
Op maandag 2 sept. vinden de achtste finales plaats (van 19.00 tot 22.00 uur) en op woensdag 4 sept. zullen de
kwartfinales gespeeld worden (van 13.00 tot 17.00 uur). Woensdagavond vanaf 19.00 uur volgen dan halve finales
en de finale en daarna zal de prijsuitreiking plaatsvinden. De deelnemers krijgen het wedstrijdschema en het
reglement uiterlijk 18 augustus a.s. toegestuurd of thuis bezorgd.
Publiek is uiteraard van harte welkom om de spelers te komen aanmoedigen.
Namens het bestuur wens ik alle spelers een sportief en succesvol toernooi toe.
Poule A
Martien Verbruggen 80
Toon Nelissen
43
Ed Diebels
34
Henk vd Ven
23

Poule B
Hans van Erp
Mies Gibbels
Jan de Wit
Martien van Eert

79
42
32
22

Poule C
Cor van Zutphen
Ad vd Ven
Willy vd Berkmortel
Chris van Helvoirt

75
42
32
22

Poule D
Toon Cissen
Piet vd Hurk
Bert vd Heijden
Theo vd Laar

73
42
30
22

Poule E
Frans van Leuken
Toon vd Oever
Adriaan vd Tillart
Bert Welte

Poule F
Wim vd Sanden
Rien van Tiel
Cor Coppens
Annemiek vd Linden

49
39
28
20

Poule G
Theo van Eert
Diny vd Oever
Frans vd Broek
Cor vd Aa

47
37
26
18

Poule H
Andre Schepers
Toon Opsteen
Jan vd Oever
Albert van Dinter

47
34
23
13

53
39
29
21

Toon vd Oever en Toon Cissen, wedstrijdleiding
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Expositie ‘De onderduikkinderen
van Tante Zus’
Van 27 augustus tot en met 10 oktober is in
Bibliotheek Veghel de tentoonstelling ‘De
onderduikkinderen van Tante Zus’ te zien.
'Tante Zus’ was de schuilnaam van de Haagse
De kracht van bewegen in relatie tot
schilderes Ru Paré (1896-1972) die tijdens de Tweede
dementie
Wereldoorlog het leven redde van 52 joodse kinderen. De
Het is algemeen bekend dat bewegen belangrijk is voor
reizende educatieve tentoonstelling is gemaakt door het
iedereen. Bewegen heeft niet alleen effect op onze spieren, Museon, in samenwerking met VluchtelingenWerk
maar ook op allerlei processen in ons lichaam. Zo heeft
Nederland.
beweging ook een positieve invloed op het dementieproces. In het kader van de herdenking van Operatie Market
Op dinsdag 20 augustus legt fysiotherapeute Gonny van
Garden wordt ‘De onderduikkinderen van Tante Zus’ in de
Zutven in het Alzheimercafé van het PieterBrueghelHuis uit bibliotheek bezocht door 31 groepen 7 en 8 van
wat de kracht van bewegen is en hoe je verschillende
basisscholen uit Veghel en Schijndel. Daarnaast is de
manieren van bewegen kunt toepassen in het dagelijks
expositie tijdens openingsuren van de bibliotheek te
leven. Het Alzheimercafé voor de regio Boekel, Uden,
bezoeken voor publiek.
Landerd, Meierijstad en Bernheze opent zijn deuren om
Een van de kinderen die door Ru Paré zijn gered, is
19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur.
Hanneke Gelderblom - Lankhout. Zij werd door Tante Zus
Tijdens deze avond zal het duidelijk worden dat voldoende vanuit Den Haag naar Eerde gebracht, waar ze
bewegen niet alleen belangrijk is voor mensen met
ondergedoken zat, maar toch naar school ging en zelfs haar
dementie, maar ook voor de mantelzorgers. Daar zijn geen communie deed. Uiteindelijk belandde Hanneke midden in
ingewikkelde apparaten voor nodig. Natuurlijk kun je gaan de strijd om Hell’s Highway. André van der Linden schreef
wandelen, fietsen, zwemmen en in de tuin werken, maar er over haar het kinderboek Hannekelief. In zijn boek en in de
zijn nog veel meer mogelijkheden om bewegen in het
tentoonstelling komt ook Levie Kanes voor. Hij was nog
dagelijks leven in te passen.
een baby toen hij in 1943 naar Veghel kwam en door de
Gonny van Zutven is gespecialiseerd in het bewegen voor familie Fox als ‘Jantje’ werd opgenomen in hotel De
ouderen en begeleidster van de wandelgroep ”Blijf Actief”, Gouden Leeuw.
een wandelgroep voor mensen met geheugenproblemen en De expositie ‘De onderduikkinderen van Tante Zus’ wordt
hun mantelzorgers. Zij geeft deze avond niet alleen in
op 31 augustus officieel geopend door Hanneke
theorie uitgebreid uitleg over de effecten van bewegen,
Gelderblom - Lankhout en Levie Kanes. Zij worden eerst
maar geeft ook veel praktische voorbeelden en handvatten. geïnterviewd door André van der Linden, samen met Wim
Ze zal de bezoekers onder andere laten ervaren hoe je zelfs Willems (auteur van ‘Verzetsheldin met schilderkist’) en
zittend op de stoel allerlei oefeningen kunt doen en dit ook Frans Govers (schrijver van ‘Corridor naar het verleden’).
eenvoudig thuis kunt toepassen.
Voor de opening zijn uitnodigingen verstuurd.
Zo kan men door samen in beweging te komen op een
plezierige en ontspannende manier zinvol bezig zijn.
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huishoudens in Meierijstad een aanslagbiljet
gemeentebelastingen 2019 ontvangen. Bij die aanslag stond
vermeld dat er in de loop van dit jaar nog een naheffing zou
volgen voor het variabel deel van de afvalstoffenheffing
over 2018. Dit zijn de kosten voor het huisvuil dat u
daadwerkelijk via de grijze container aangeboden heeft in
2018. En die kosten zijn voor elk huishouden anders. Wie
z’n afval goed scheidt, biedt weinig restafval aan. Dan valt
de rekening natuurlijk lager uit dan voor iemand die alles in
de grijze bak stopt.
Deze naheffing 2018 kunt u eind augustus verwachten. Om
technische reden was het niet mogelijk deze rekening
eerder op te stellen.

Jeugd & Jongeren Centrum Erp,
datums BreakOut.
Het Erpse Jeugd & Jongeren Centrum JJC organiseert dit
najaar de 13e BreakOut bandwedstrijd. In de sfeervolle
zaal met goede geluidsinstallatie en wervelende lichtshow,
strijden de groepen om twee plaatsen voor het
Openveldfeest.
Het 2-daagse Erpse dorpsfeest met spel, kunst, cultuur,
zang, dans en muziek. De bands kunnen podiumervaring
opdoen en zich aan het grote publiek voorstellen. Even
weg uit die kleine oefenruimtes en proeven aan het echte
werk. De datums van de voorrondes zijn 20 oktober, 17
november en 8 december.
Bands kunnen zich aanmelden op breakout@jjc-erp.nl.
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BUFFELRUN REALISEERT GIGA
OVERKAPPING!
Het weekend van 16 tot 18 augustus. De 5e editie
van de Buffelrun. Maar nu met verwarmd en
overdekt centrum van Boerdonk!
De zonnige zomer van de afgelopen maanden herinneren
we ons nog allemaal zeker wel. Toch zijn de
weersvooruitzichten komend weekend minder. Natuurlijk,
afgelopen jaren was het telkens prachtig weer, maar toch…
De afgelopen dagen zijn de verschillende websites
nauwlettend gevolgd. Toch hadden de meeste wel een
overeenkomst. Er wordt regen voorspeld. In de ochtend? In
de middag? Of in de avond? Niets zo onvoorspelbaar als
het weer natuurlijk. Geen paniek. Voor elk probleem is een
oplossing! Dat was de gedachte. De uitkomst: Laten we het
hele centrum van Boerdonk maar overkappen. Zo geschiede
zo gedaan. Extra grote overkappingen zijn bij gehuurd en
extra heaters worden ingezet.
Alles om toch een super gezellige 5e editie van de Buffelrun
mogelijk te maken. Kortom, zeker geen reden om thuis te
blijven. Toch? Overigens zijn er op dit moment nog slechts
50 tickets voor het 1e Buffelrun Tribute Festival
beschikbaar. Dat belooft al een geweldige start te worden!

KLUSSENMANNEN VAN ONS
WELZIJN ZOEKEN COLLEGA’S
Voor ouderen en mensen met een beperking in de regio
Boekel-Uden-Veghel- Heeswijk-Dinther-Loosbroek
verricht de Klussendienst van ONS welzijn kleine
reparaties in en rond het huis. Het gaat om klussen die te
klein zijn om er een bedrijf voor te vragen. Voor die
Klussendienst is ONS welzijn op zoek naar vrijwilligers die
goed kunnen klussen en een vrijwilliger die goed kan
plannen. Vrouwen en mannen die het leuk vinden om dit
werk te doen, kunnen zich aanmelden bij ONS welzijn. Dat
kan telefonisch op nummer (088) 374 25 25
en via e-mail: klussendienst@onswelzijn.nl.
De Klussendienst kan ingeschakeld worden
voor klussen die in maximaal 2 uur te doen
zijn. Hij is er voor de klusjes die ouderen
zelf niet of niet gemakkelijk kunnen doen,
maar waarvoor ze geen dure vakman laten
komen. Het werk van de klusjesmannen is
zeer gevarieerd. In juni en juli deed de
Klussendienst 36 klusjes, waarvan 8 met
lekkende kranen te maken hadden, 7 met
gordijnen en 7 met lampen. Verder zijn er
kasten in elkaar gezet, een voordeur
geschilderd, verschillende plankjes en
beugels opgehangen, een dakgoot en
regenafvoer schoongemaakt en een
gasfornuis en een koelkastdeur gerepareerd.
De reacties van de mensen waar
Klussendienst komt, zijn hartverwarmend.
Dat contact met de mensen vinden de
klussenmannen dan ook de leukste kant van

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 28 nr. 44

14 aug. 2019 – 21 aug. 2019

pagina 7

haar vrijwilligers heeft ONS welzijn ook voor de vrijwillige
klussers een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. En
een keer per jaar is er een gezellig uitstapje.

Hoe een tekort aan assertiviteit je relaties in je stiefgezin
kan beïnvloeden
Michel, een aimabele man van 57 jaar heeft een nieuwe
relatie na zijn scheiding.
Er waren tijdens zijn huwelijk escapades van zijn vrouw,
waarbij ze steeds op hangende pootjes terug kwam.
Natuurlijk deed het hem pijn, maar hij zei er weinig over.
Tot hij de stap zette om te scheiden. Mevrouw had weer een
vriend waar Michel niet van op de hoogte werd gesteld. Hij
was zo goed om haar te helpen met het opknappen van het
huis. Als hij geweten had dat ze een vriend had, had hij dat
dit vrijwilligerswerk. Voor ondersteuning bij problemen
niet gedaan. (Mogelijk had ze dat ook daarom verzwegen?)
kunnen de vrijwillige klussers altijd terugvallen op
beroepskrachten van ONS welzijn. Voor hun werk kunnen Inmiddels stonden alle 3 zijn kinderen op eigen benen en
één zoon had al een kindje. Ik vroeg aan Michel hoe zijn
de vrijwilligers gebruik maken van de klussenauto en het
kinderen hem zagen. Dat wist hij eigenlijk niet. Zijn
gereedschap van ONS welzijn.
vriendin zei: “hij vraagt nooit wat aan ze, hij is bang iets
Speciaal tuinmannen en –vrouwen zijn welkom bij de
verkeerds te zeggen”. Inderdaad was Michel erg
Klussendienst. De afgelopen maanden zijn er zeker 10
mensen teleurgesteld, omdat er te weinig vrijwilligers zijn, zwijgzaam, koos hij zijn woorden uiterst voorzichtig en
slikte hij veel in, precies zoals hij bij zijn ex-vrouw veel
die het leuk vinden om bij anderen de tuin toonbaar te
houden. Dat hoeven geen volleerde hoveniers te zijn, maar ingeslikt had. Zijn vriendin had ook al volwassen kinderen
mannen en vrouwen die het leuk vinden om in overleg met die op eigen benen stonden. De familie van zijn ex-vrouw
de eigenaar een tuintje een goede beurt te geven. Vaak
had hem altijd graag gemogen. Hij werd nog regelmatig
kunnen de mensen zelf het kleine werk nog wel doen, maar uitgenodigd voor feestjes. Zijn vriendin ging dan ook mee,
die grote beurt gaat niet meer. Deze vrijwilligers werken in hoewel zijn ex-vrouw dan duidelijk liet merken dat deze er
principe met het gereedschap van de eigenaren en hoeven
“eigenlijk” niet bij hoorde. Dat was pijnlijk. Toen zijn exhet tuinafval niet af te voeren.
schoonmoeder overleed kreeg hij eveneens een uitnodiging,
De meeste aanvragen voor klussen komen telefonisch en
maar zijn vriendin werd nadrukkelijk niet uitgenodigd…..
via de mail binnen bij de vrijwilliger die de planning van de Hij vond het vreemd, maar ging alleen. Zijn vriendin zei dat
klussen verzorgd. Twee ochtenden per week is de planner
het niet erg was, maar ergens stak het haar toch. Dus tijdens
nu bezig de aanvragers te bellen om een afspraak te maken een ruzie kon ze het toch niet laten er iets over te zeggen.
en die in een computerprogramma in te voeren. Dat
Michel probeerde de boel te sussen. De moeder van
programma levert een werkbon voor de klussenmannen.
Michels kinderen had inmiddels al veel langer een vriend
ONS welzijn is op zoek naar een tweede vrijwilliger voor
dan Michel een nieuwe relatie had. Michel had inmiddels
de planning, zodat de werkzaamheden door twee personen gehoord dat zijn ex-vrouw had geprobeerd te verhinderen
gedaan kunnen worden. Daardoor valt de Klussendienst
dat hij zelfs aanwezig zou zijn bij de begrafenis van zijn exniet stil in geval van ziekte of vakantie.
schoonmoeder, maar de familie wilde daar niet van weten.
De planner hoeft zelf niet te kunnen klussen. Maar het is
Daarop had zij geëist dat de vriendin niet werd uitgenodigd.
wel noodzakelijk dat hij of zij aan de telefoon kan
Voor de lieve vrede had de familie daar (niet erg assertief)
beoordelen wat er precies gedaan moet worden, of de
mee ingestemd.
nodige materialen aanwezig zijn, of een klus door de
Het ging hier eigenlijk om mensen die bijna allemaal last
Klussendienst gedaan kan worden en of één klussenman dat
hadden van een gebrek aan assertiviteit of in elk geval
kan doen. Goed kunnen luisteren en geduld hebben, zijn
weinig communiceerden. Michel heb ik wat tips gegeven
twee belangrijke eigenschappen voor een planner. Hij of zij
hoe hij de communicatie met zijn kinderen kan
moet ook goed met ouderen om kunnen gaan.
aanwakkeren. Uiteraard heb ik hier nog wel meer aan te
De werkelijke onkosten die de vrijwilligers maken, worden
sleutelen (als ze dat willen, natuurlijk).
vergoed op declaratiebasis. Van de klussenmannen en –
vrouwen wordt een VOG, een Verklaring Omtrent het
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Gedrag gevraagd, die ze overigens pas hoeven aan te
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
vragen als zij na een inwerkperiode besluiten om zich
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
definitief aan te melden. Dan wordt hen ook gevraagd een
vrijwilligersovereenkomst te ondertekenen. Zoals voor al
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Heb jij zin in een nieuwe uitdaging met verantwoordelijkheid
waarbij zelfstandigheid en accuratesse cruciaal zijn
en ben jij een administratief talent?

Kom ons team dan versterken!
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:

Enthousiaste en nauwkeurige
administratief medewerkster
Parttime 12 tot 20 uur (dagen/uren zelf in te delen)
Je dagen zullen gevuld zijn met

• Verwerken van personeelsadministratie
• Verwerken van ziekmeldingen
•A
 nalyses maken van
administratieve boekingen
•H
 et controleren van in- en
verkoopfacturen
•H
 et ondersteunen van het team in
reguliere en ad hoc werkzaamheden

Wat kun je bij ons verwachten

•E
 en informele werksfeer met je eigen
plekje in ons kantoor
•E
 en nauwe samenwerking
met je eigen team

Wij vragen

• Iemand die affiniteit heeft met cijfers
•E
 en resultaatgerichte, proactieve en
accurate instelling
• Kennis van Microsoft Office is een pré

Wij bieden

• Flexibele tijdsindeling
• Een marktconform salaris
•E
 en informele werkomgeving in een
familiebedrijf, waar openheid en
eerlijkheid belangrijke kernwaarden zijn.

Heb je interesse in
deze functie?

Dan zien we jouw sollicitatie graag tegemoet!

Krijtenburg 11, 5465 PL Zijtaart • T 06 53 799 101 • E info@champas.nl

www.champas.nl

