World Cleanup Day Zijtaart 2019 op zaterdagmiddag 21 september
We gaan samen het zwerfafval in en om Zijtaart opruimen.
Is het zo'n bende dan? Nou, dat valt gelukkig reuze mee. Kan het nog schoner?
Ongetwijfeld.
Zeker wanneer we met z'n allen de schouders er onder zetten.
Kom ook even helpen! Verbeter de wereld, start in Zijtaart!
We verzamelen op zaterdagmiddag om 13.00 uur in Eethuis de Reiger, kom te voet
of met de fiets. We gaan iets goeds doen voor het milieu, dus we gaan gewoon uit
van heerlijk nazomerweer.
Kinderen onder begeleiding, jongeren, ouderen en alles daar tussen in, iedereen is
van harte welkom.
Mobiel of minder mobiel. Alleen of samen met anderen.
Afhankelijk van het aantal opruimers (en hun mogelijkheden) verdelen we de kaart
van Zijtaart (en het buitengebied) en gaan we op pad om op te ruimen. Afvalzakken,
handschoenen, grijpers en hesjes liggen klaar.
Om 16.15 uur verzamelen we weer in het dorp. Met ons afval, wat we daar ter
plaatse scheiden.
We maken de balans op en sluiten, met een goed gevoel in een schoner Zijtaart, de
middag af in Café-zaal Kleijngeld.
Vervolg pagina 2

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 1 september 10.30 uur Woord- en Communieviering (Vivace)
Wij gedenken: Gerardus Verhoeven; Overl.familie Verhoeven-van Lankvelt; Gerard Pepers
(nms. broers en zussen); Piet en Bertha van de Rijt-Verhoeven.

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 0900-8803
Ouderenwerk Ons Welzijn
36.73.09
Maatschappelijk werk Aanzet 36.69.86
Brabantzorg
088-99.85.555
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Wil je mee op komen ruimen of wil je op de hoogte blijven,
meld je dan nu aan via
https://www.worldcleanupday.nl/cleanup-acties/
of via:
Op de kaart even zoeken op/naar
Veghel en dan op de roze pin in
Zijtaart klikken.
Aanmelden is vrijblijvend, maar
wordt zeer op prijs gesteld, zodat we
weten hoeveel opruimers we ongeveer kunnen verwachten.
Mocht het toch heel slecht weer worden, dan stellen we het
gewoon uit.
Samen voor een schoner Zijtaart!
Vriendelijke groet, Harrie van der Linden
E-mailadres: WCD2019-Zijtaart@hotmail.com

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.
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NAJAARSFIETSTOCHT ZIJTAART
Zondag 1 september a.s. organiseert de Evenementengroep
Zijtaart haar jaarlijkse najaarsfietstocht. Er is een leuke
tocht van zo’n 45 kilometer uitgezet met wegen en paden
waar u misschien nog nooit bent geweest. De tocht is
bedoeld als een middagje ontspanning op de fiets, hopelijk
met mooi weer. De deelname staat voor iedereen open.
Kosten voor deelname is € 3,00 per persoon, waarbij alles
tijdens de tocht gratis wordt aangeboden. Dit zijn de
versnaperingen bij de twee kleine pauzes, maar ook de
koffie en fris bij de grote pauze.
Bij de tweede kleine pauze ontvangt de deelnemer
bovendien een gratis lotnummer, zodat er een mogelijkheid
is dat er op het eindpunt nog een prijsje klaar ligt.
De deelnemers kunnen zich inschrijven bij café Kleijngeld
in Zijtaart. Men kan dit doen tussen 12.00 uur en 13.30 uur.
Het eindpunt is ook bij café Kleijngeld.
Heeft u zin om aan deze fietstocht mee te doen, dan zien we
u graag aanstaande zondag.
Evenementengroep Zijtaart

Diakonie vervoersdienst Zijtaart met
vrijwilligers uit Zijtaart 0413 - 35.22.32
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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Zomer voorbij, het Onderonsje
gaat van start!
Maandag 2 september starten we weer
met het maandelijkse Onderonsje. Iedere
eerste maandag van de maand van 10.00
uur tot 11.00 uur nodigen we iemand uit
die ons iets komt vertellen over haar/zijn
vak of hobby.
Deze maand hebben we Kaylee
Pijnenburg uitgenodigd om over de Pompestichting te
komen vertellen. Wat is de Pompestichting? Iedereen heeft
wel eens gehoord van mensen die met justitie in aanraking
zijn gekomen, mischien dichtbij of wat verder weg. Hoe
wordt met zulke mensen omgegaan? De Pompestichting is
een particuliere stichting voor forensische psychiatrie en
behandelt personen die met justitie te maken hebben of
krijgen, het gaat daarbij om patiënten die ontregelend,
grensoverschrijdend en gevaarlijk gedrag vertonen. De
behandeling, zorg en beveiliging zijn gericht op
delictpreventie en op veilig functioneren in de
maatschappij. Daarin wordt gezocht naar de juiste balans
tussen veiligheid voor de maatschappij en een nieuwe kans
voor de patiënten.
In het dorpje Zeeland bij Uden
bevindt zich de Langdurige
Forensisch Psychiatriche Zorg,
van de Pompestichting, oftewel
een kliniek voor TBS-ers die
zijn uitbehandeld. Onlangs
stonden de kranten nog vol over TBS-ers.
TBS zou niets met straf of vergelding te maken moeten
hebben, maar wat dan wel?
Wat voor mensen/bewoners wonen er? Wat is TBS? Wat is
longstay of short stay?
Kaylee Pijnenburg kan ons hierover alles vertellen. Met de
vragen die wij hebben, kunnen we mogelijk een ander beeld
van TBS-ers krijgen, want geldt in ons land nog het idee:
“eens een boef altijd een boef?
We hopen op een grote opkomst en hopelijk zijn we na een
uurtje beter bekend met wat de Pompestichting betekent en
doet.
Wat: Het Onderonsje voor alle 55+ers
Wanneer: maandagmorgen 2 september 2019 van 10.00
tot 11.00 uur
Waar: Het Klooster Zijtaart
Kosten: gratis, koffie/thee voor eigen rekening
U komt toch zeker ook?

Voor al uw friet en snacks!
WEEKENDSNACK

Crizly
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

KBO
AGENDA
Maandag 2 september 10.00 uur: Onderonsje
Maandag 2 september 13.30 uur: Fietsen
Maandag 2 september 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 3 september 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 3 september 13.00 uur: Comp.biljarten
Dinsdag 3 september 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 4 september 13.00 uur: Vrij biljarten
woensdag 4 september 13.30 uur: Keezen
donderdag 5 september 09.00 uur: Wandelen
donderdag 5 september 12.00 uur: Eetpunt
donderdag 5 september 13.00 uur: Comp.biljarten
donderdag 5 september 13.30 uur: Kaarten
vrijdag 6 september 13.30 uur: Bridgen
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VOW Jeugd 31 augustus 2019

Kaarten
Uitslagen van 22 augustus 2019:
Rikken:
Lenie Henst
Bert Vissers
Poedelprijs: Pieta v.Riel
Jokeren:
Mien Raaijmakers
Tiny v.Kasteren
Poedelprijs: Cisca Coppens
Loterij:
Jo v.Boxmeer
Uitslagen van 26 augustus 2019:
Jokeren:
Jaantje v.d.Burgt
Rikken:
Marjo Vissers
Loterij:
Lenie Henst

28 aug. 2019 – 4 sept. 2019

VOW JO19-1
VOW JO17-1
Blauw Geel'38/JUMBO JO15-4 VOW JO15-1
Nijnsel/TVE Reclame JO13-1
VOW JO13-1
VOW JO11-1G
Mariahout JO11-1G
VOW JO10-1
Blauw Geel'38/JUMBO JO10-4
Schijndel/DE WIT JO9-2
VOW JO9-1
ST Boerdonk/Keldonk JO8-1G
VOW JO8-1
VOW MO19-1
Gemert MO19-1
HVCH MO15-1
VOW MO15-1
Blauw Geel'38/JUMBO MO13-2 VOW MO13-1
Blauw Geel'38/JUMBO MO11-1 VOW MO11-1
VOW JO7-1M
vrij
VOW JO7-2G
vrij
VOW JO7-3G
vrij
Nijnsel/TVE Reclame JO19-1

154 pnt.
107 pnt.
- 24 pnt.
182 pnt.
171 pnt.
10 pnt.
135 pnt.
54 pnt.

Bridgen:
Uitslagen van 20 augustus 2019:
A-lijn:
1.Jana v.d.Acker & Anny v.d.Hurk
56,75 %
2.Harrie & Rina v.Berlo
55,56 %
3.Gerard Bekkers & Hannie Habraken 54,25 %
4.Mien v.Berkel & Ria Veldhuis
52,19 %
5.Harrie v.d.Acker & Jo Verhoeven
51,69 %
6.Clasien Nollen & Trudy Smulders
50,00 %
B-lijn:
1.Jan Rijkers & Toos v.Berlo
61,77 %
2.Anneke Jans & Maria Pepers
59,27 %
3.Riet Koevoets & Bert v.Lankvelt
51,98 %
4.Lilian & Rob Harbers
51,88 %
5.Adriaan vdTillart & Mariet vdWijgert51,67 %
Uitslagen van 23 augustus 2019:
A-lijn:
1.Jan Langenhuizen & Jo Verhoeven 62,36 %
2.Helma & Rien v.d.Heuvel
58,19 %
3.Ben v.d.Steen & Chris Verhoeven
56,94 %
Tonnie Kivits & Jan Rijkers
56,94 %
B-lijn:
1.Mariet vd.Wijgert & Adrian vd.Tillart63,06 %
2.Jo Rijkers & Mien Verhoeven
57,22 %
3.Riet & Ad Koevoets
53,47 %
4.Chris & Christien v.Helvoirt
52,08 %

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Dames en Heren: zondag 1 september, Drunense Duinen,
pauze in Biezenmortel ‘’t Gommelen’, 85 km, vertrek 8.30
uur.
Senioren: woensdag 4 september, Biest-Houtakker, pauze
in Biest-Houtakker ‘De Biestse Oevers’, 92 km, vertrek
8.30 uur.

Erp JO17-2

15:00u
14:30u
13:00u
11:15u
9:30u
10:45u
9:00u
10:00u
13:00u
12:15u
11:30u
9:00u

Het actuele programma is altijd te vinden op de VOW
website, https://www.vow.nl/wedstrijdprogramma-jeugd/

VOW Senioren
28-8-2019
29-8-2019
29-8-2019
31-8-2019
31-8-2019
1-9-2019
1-9-2019
1-9-2019
1-9-2019
1-9-2019

20:00u
19:00u
19:00u
16:30u
18:00u
12:00u
11:00u
12:30u
11:00u
10:30u

Achilles Reek VR1
VOW VR2
VOW 1 SCMH 1
VOW VR1
Keldonk VR1
VOW Veteranen DBS Veteranen
VOW 1 Mariahout 1
VOW 2 Boekel Sport 3
VOW 3 RKPVV 2
FC de Rakt 6
VOW 5
DAW Schaijk VR1
VOW VR1
VOW VR2
Achilles Reek VR1
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VOW Senioren
22-8-2019
Erp 2

VOW 1

24-8-2019 VOW Veteranen

NWC Veteranen

2-1
6-1

25-8-2019
WHV 2
VOW 2
2-6
25-8-2019
VOW 4
WEC 5
3-4
25-8-2019 VOW VR1 VorstenboscheBoys VR1 2 - 2
25-8-2019 VOW VR2 VorstenboscheBoys VR2 uitgesteld

Respectvolle opening van seizoen
2019-2020

Afgelopen zaterdag werd seizoen 2019-2020 voor de jeugd
van VOW geopend m.m.v. de Respect commissie van de
club. Nadat de teamfoto’s gemaakt waren, stond er een
heus Ren-je-rot-spel klaar. De kinderen konden met hun
team punten verdienen door bij elke vraag naar het goede
vak te rennen. Natuurlijk kwamen hierin ook vragen voor

28 aug. 2019 – 4 sept. 2019

pagina 5

met het thema Respect, zoals: “Wat zou je willen dat je
ouders doen naast de lijn?” Schreeuwen, kletsen en koffie
drinken waren niet het juiste antwoord en dat wisten de
kinderen wel. Ze willen graag dat ouders naar hen kijken.
Om 10.00 uur, het wisselmoment tussen de jongste en de
oudste jeugd, werd door voorzitter Marcel Zoete en twee
leden, Quincy Brugmans en Tim van der Heijden, het
nieuwe Respect bord onthuld. Hierop staan de acht Respect
regels welke we bij VOW hanteren:

Bij VOW:
1.Telt iedereen mee, ouders en supporters zijn van
harte welkom;
2. Zijn we trots op en hebben we respect voor de vele
onmisbare vrijwilligers;
3.Genieten we van elkaars mooie acties op het
voetbalveld en spreken we elkaar aan als het niet
goed gaat;
4. Gedragen we ons correct en sportief;
5. Maken we fouten en willen we daarvan leren;
6. Accepteren we de beslissingen van de
scheidsrechters;
7.Gaan we respectvol om met kleding, materiaal en
kleedkamers;
8.Vinden we social media leuk en zijn we ons bewust
van de invloed daarvan.
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Veghelse Tenniskampioenschappen
Afgelopen twee weken waren
op de tennisvelden van De
Krekel in Mariaheide de
jaarlijkse Veghelse
Tenniskampioenschappen.
Zoals elk jaar hadden vele
leden van TV Zijtaart zich
hiervoor ingeschreven. Op
zondag 25 augustus werden de finales gespeeld en er waren
veel finales met Seiterse inbreng, zullen we maar zeggen.
In de Heren Enkel 7 45+ was het Antoin vd Akker die er
met de eerste prijs vandoor ging. In de Heren Dubbel 8/9
45+ werden Piet vd Hurk en Dick vd Laan eerste. In de
Heren Dubbel 7 45+ waren het Cor Egelmeer en Hans van
Zuijlen die de eerste prijs in ontvangst mochten nemen. In
de Heren Dubbel 6 45+waren het André Schepers en Rini
Raaijmakers die helaas hun meerdere moesten erkennen in
de tegenstander. Toch een hele mooie tweede plaats voor
hen. In de Gemengd Dubbel 6 moest er een supertiebreak
aan te pas komen om te bepalen wie er zou winnen.
Uiteindelijk trokken Jet Kanters en Frank van Leuken aan
het langste eind en werden zij kampioen in deze klasse.
De Veghelse Tenniskampioenschappen is altijd een heel
leuk, gezellig en goed verzorgd toernooi. Woordje van dank
aan de commissie, met vanuit Zijtaart: Monique vd Hurk,
Antoin vd Akker en Piet vd Hurk, is hier dan ook zeker op
zijn plaats. Zij hopen volgend jaar op nog meer Zijtaartse
deelnemers als het toernooi bij Frisselstein in Veghel zal
worden gehouden.

Clubkampioenschappen Dubbel
Komende twee weken staan de clubkampioenschappen
Dubbel op het programma op de vernieuwde tennisvelden
van TV Zijtaart. Publiek is hierbij natuurlijk van harte
welkom. Kom gerust eens kijken op ons vernieuwde
sportpark om onder het genot van een drankje van leuke
tenniswedstrijden te genieten.

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur

28 aug. 2019 – 4 sept. 2019
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Beste inwoner(s) van Zijtaart,
Heb je altijd al eens een pijltje willen
gooien! Geef je dan op als lid van
Dartclub Kleijngeld Zijtaart.
De dartclub heeft competities in 501 en
tactics.
Het nieuwe seizoen begint op
donderdag 5 september.
Speeldagen zijn altijd op donderdag in
het café bij Kleijngeld.
Opgeven, vanaf 16 jaar, kan tot vrijdag
30 augustus.
Tot ziens,
Dartclub Kleijngeld Zijtaart
Volg ons op facebook
en via onze website
www.dartclubzijtaart.nl
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ons te stemmen. Hieronder het verhaal waarin ook mooie
dingen over Zijtaart worden gezegd.

Een verborgen schat

Muziekvereniging St. Cecilia is club
van het jaar 2019 in Meierijstad.

Mijn naam is Eva Barendse (38) en sinds anderhalf jaar lid
van de muziekvereniging St. Cecilia in Zijtaart. Ik ben
hoornist sinds mijn 7e en ik was al jaren op zoek naar een
leuke plek om muziek te maken. In ’s-Hertogenbosch had
ik al verschillende verenigingen geprobeerd, maar het was
het allemaal nèt niet.
Stoffige club
Iets waar ik tegenaan liep, was de gemiddelde leeftijd
binnen de harmonieën en fanfares. Het beeld van een oude,
stoffige club met grijze mannen met een gemiddelde
leeftijd van 57 jaar werd op veel plaatsen bevestigd. Ik
vroeg me af: Waar zijn al die mensen die de afgelopen 10,
20 jaar muziekles hebben gehad? Van een bevriende
muzikant kreeg ik de tip om in Zijtaart te gaan kijken. En
daar, tussen St. Oedenrode en Veghel vond ik de fanfare
van Zijtaart. Een verborgen schat! Een steengoede fanfare,
met leden van alle leeftijden. Van jongeren die nog op de
middelbare school zitten tot ouderen die al met pensioen
zijn.
Struukenduuken
Toen ik lid werd, ontdekte ik al snel dat ‘Zijtaart’ nog veel
meer is dan een fanfare alleen. Er zijn majoretten, een
dansgroep, een slagwerkgroep, een opleidingsorkest en een
blaaskapel. Ongelofelijk dat zo’n klein dorp als Zijtaart
zo’n grote, actieve muziekvereniging heeft!

In de anderhalf jaar dat ik lid ben heb ik al van alles
meegemaakt. Het Jumbo Muziekfestival winnen, spelen
met BZB en Gé Reinders. Super gave dingen. Maar ik wil
ook benadrukken dat er naast deze muzikale prestaties ook
een leuke groep mensen achter dit succes zit. Deze groep
mensen voelt als een warm bad. Niet voor niets is het zo dat
een groot deel van de leden al lang niet meer in Zijtaart
woont, maar toch wekelijks trouw afreist naar Zijtaart.
Maar ook mensen zoals ik, die eerder nog nooit in Zijtaart
waren geweest, weten hun weg te vinden. Ik denk dat het
Tijdens onze wekelijkse repetitie afgelopen maandag kwam heel bijzonder is en uniek in Nederland. Blijkbaar zorgt de
Mw. Gerdine Vereijken van de Rabobank een mooie
muziekvereniging ervoor dat mensen zich welkom voelen
plaquette uitreiken. De nominatie tot club van jaar ontstond en zich verbonden blijven voelen met de club. Ze blijven
nadat een van onze leden een mooi motiverend verhaal had terug komen naar ‘het nest’. Waar zie je dat nog?
ingezonden. Voor veel mensen was dat een reden om op
Ik vind dat Muziekvereniging St. Cecilia Zijtaart Club van
het Jaar moet worden
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bekritiseerd, of beledigd of stom
voelt), worden de emoties de baas over
de communicatie. Emoties kunnen
lastig zijn. Je hart klopt sneller, je
ademt oppervlakkig, het zweet breekt
je uit en je bloost. Bij langer durende
spannende tijden kan je depressief
raken of een burn-out krijgen. Maar
wil dat zeggen dat je de emoties moet
onderdrukken? Onderdrukken van
emoties heeft juist het omgekeerde
effect. Ze worden groter en spatten alle
kanten op (alsof je een bal onder water
drukt). Emoties zijn lastig en worden
alleen moeilijker bij onderdrukken.
Door er nuchter naar te kijken, te
benoemen wat er gebeurt, krijg je vat op de emoties en
worden ze beter beheersbaar. Dat leer ik mensen o.a. in de
cursus assertiviteit.

Ruis in de communicatie
Een radio kan ruis vertonen in het geluid. Dat
betekent dat het geluid niet goed doorkomt.
Zo kan dat ook in communicatie. Ik stond een keer te
praten met iemand die niet erg leek te luisteren.
Continue keek hij rond, blijkbaar op zoek naar
iemand. Het is natuurlijk niet netjes, maar dat is ook
“ruis”. Mijn verhaal kwam niet binnen. Iedereen
herkent zoiets wel.
De luisteraar is “de baas”, hij/zij bepaalt om al dan
niet te luisteren, eigen interpretatie toe te voegen,
boodschappen te beoordelen als belangrijk of
onbelangrijk. Je ziet vaak dat mensen in hun hoofd al
bezig zijn met het geven van een antwoord, waardoor
ze vergeten naar de ander te luisteren. Dan missen ze
essentiële dingen. Emoties hebben grote invloed.
Wanneer de luisteraar ondertussen alleen maar bezig
is te bedenken dat het echt niet zijn fout was (of zichzelf

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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+HWJH]LFKWVYHUPRJHQLVELMGHYHUVFKLOOHQGHRUJDQLVPHQ
RRNKHHOYHUVFKLOOHQGRQWZLNNHOG=H]LHQGDQRRNDOOHPDDO
DQGHUV9RRURQVPHQVHQLVKHWRRJKHWEHVWRQWZLNNHOGH
]LQWXLJHQWRFK]LHQZHYHHORYHUKHWKRRIG6RPPLJH
QDWXXUYHUVFKLMQVHOHQ]LMQKHHOYHUERUJHQDDQZH]LJ6RPV
ZHHWMH]HOIVQLHWRILHWVZHOHFKWLHWVLV9HHOEHZRQHUVYDQ
GHQDWXXU]LMQKHHOHUJNOHLQHQRQRSYDOOHQG9HHODOEOLMYHQ
GLHRQRSJHPHUNW7RFK]LMQRRNGLH³NOHLQWMHV´KHHOHUJGH
PRHLWHZDDUGYDQZHJHKXQVFKRRQKHLGKXQLQJHQLHX]H
ERXZRIYHUUDVVHQGHPDQLHUYDQIXQFWLRQHUHQ,QGH]H
OH]LQJHHQ]RHNWRFKWQDDU³GLQJHQYDQQLNV´
0HHULQIRUPDWLHZZZLYQYHJKHOQORI.DULQ.RSSHQWHO
 



Hallo allemaal,

Wil jij iemand blij maken of verrassen
met een bijzonder cadeau of wens,
of heb je een mooi verhaal
wat verteld moet worden?

Dan is dit je kans!

Stuur een bericht naar de redactie:
dereigerspakkenuit@hotmail.com
en wie weet wordt jouw droom,
wens of verhaal werkelijkheid op
vrijdag 17 januari of
zaterdag 18 januari 2020.

=LMWDDUWV%HODQJ

-DDUJDQJQU

DXJ±VHSW



Op woensdag 9 oktober starten we weer met KinderAtelier.
In de wintermaanden wordt er ongeveer 2x per maand op
woensdag een gezellige knutselmiddag georganiseerd voor jongens
en meisjes tussen de 7 en 12 jaar oud, van 14.00 uur tot 15.30 uur
in het Dorpshuis.
Iedere keer als je bij ons komt knutselen, mag je uit twee thema’s
kiezen.
De kinderen worden op deze middagen begeleid en ondersteund
door onze vrijwilligers.
De data van de knutselmiddagen zijn als volgt:
• 9 oktober 2019
• 8 januari 2020
• 23 oktober 2019
• 22 januari 2020
• 6 november 2019
• 5 februari 2020
• 20 november 2019
• 19 februari 2020
• 4 december 2019
• 4 maart 2020
• 18 december 2019
• 18 maart 2020
• 25 maart 2020
De kosten bedragen voor een abonnement € 25,- en voor een losse
aanmelding € 4,- per keer.
Kies je voor een abonnement, ben je verzekerd van een plaats.
Schrijf snel in, we hebben een beperkt aantal plaatsen. VOL = VOL.
Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt.
Dit geldt ook voor abonnementen.
Aanmelden is verplicht voor elke woensdag.
Aanmelden kan via kinderatelierzijtaart@gmail.com onder
vermelding van je naam, geboortedatum en telefoonnummer.

KinderAtelier is een onderdeel van

