Goede Doelen Week Zijtaart
Vanaf 13 september worden de retourenveloppen weer deur aan deur worden verspreid.
Op dinsdag 21 en woensdag 22 september komen onze collectanten bij u aan de deur
voor het ophalen van de enveloppe.
Wij verzoeken u vriendelijk uw retourenveloppe tijdig gereed te maken en alvast bij de
voordeur neer te leggen. We willen bewoners in het buitengebied vragen er rekening mee te
houden dat onze collectanten bij voorkeur bij de voordeur komen. Mocht dit bij uw woning
lastig zijn, probeert u ze dan, bij gelegenheid, tegemoet te lopen? De collectanten zullen
uiteraard op gepaste afstand blijven staan.
Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage!
Werkgroep Goede Doelen Week Zijtaart

Spanning stijgt bij “Zes!” Kan Keezen starten?
Goede berichten volgen op slechtere over de beperkingen door Covid 19.
Pas rond 21 september zal duidelijk worden wat de mogelijkheden zijn en onder welke
voorwaarden ons sociale leven weer wat normaler kan worden.
Tot die tijd moeten wij noodgedwongen wachten met de inschrijvingen voor het
kampioenschap en de keez avonden op de 1ste vrijdag van de maand. Wij hadden gehoopt
op 1 september de inschrijvingen te openen, om alles goed voor te bereiden. Tenslotte
zouden er wel meer dan 100 deelnemers kunnen zijn! Dat vraagt een goede organisatie.
We houden alles goed in de gaten en zullen onmiddellijk een app sturen voor de
inschrijvingen zodra er “groen licht” is!
“Zes!” van EGZ. Evenementen Groep Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 12 september 10.30 uur Eucharistieviering Pater Holterman
Wij gedenken: Martien van Zutphen (vanw.verjaardag)
Overleden: Cor van der Aa, in de leeftijd van 71 jaar
De kerkdeurcollecte voor de “MIVA” heeft € 44,35 opgebracht.
Hiervoor hartelijk dank namens de MOV-werkgroep.

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance 1 1 2
Huisartsenpost:
088-876.50.50
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

Jaargang 30 nr. 47
8 sept. – 15 sept. 2021

© zijtaarts belang
Banknr.:
NL69RABO0160809002
t.n.v. Stg. Dorpsnieuws
Zijtaarts Belang
Rabobank Uden-Veghel

Kopij voor nr. 48
Inleveren uiterlijk
13 sept. 19.00u bij:
Jac Schuurmans
Corsica 10 A
Tel. (0413) 35 05 64 of
Email: Dorpsnieuws@
ZijtaartsBelang.nl
Website:
www.ZijtaartsBelang.nl

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 30 nr. 47

8 september 2021 – 15 september 2021

In Memoriam Cor van der Aa
Ons bereikte het uiterst droevige nieuws dat Cor van der Aa
op vrijdag 3 september is overleden. Hoewel we wisten dat
Cor zeer ernstig ziek was, zijn we zeer geschokt door dit
bericht. LOKAAL Meierijstad wil zijn vrouw Maria, zijn
gezin en zijn familie heel veel sterkte toewensen.
Cor was allereerst een familieman: echtgenoot, trotse vader
en super trotse opa. Daarnaast was Cor zeer betrokken bij al
wat in zijn omgeving speelde. Hij is jarenlang raadslid en
fractievoorzitter geweest namens DDB in de voormalig
gemeente Veghel. En als interim bestuurslid nog actief
binnen LOKAAL Meierijstad. Wij herinneren Cor als een
man met een luisterend oor, een vrolijke lach, goede
adviezen en iemand die altijd het algemeen belang voorop
stelde.
Wij zullen Cor missen,
LOKAAL Meierijstad
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Zijtaartse Jeugdnatuurvereniging:
Avondwandeling Moerkuilen
Vrijdagavond 10 september gaan
we naar de Moerkuilen in SintOedenrode.
We fietsen gezamenlijk naar de
Moerkuilen voor een wandeling door
de bossen, langs het water en door de
weilanden. Daar zijn veel vogels te
horen en te zien, bijvoorbeeld de geelgors, het goudhaantje
maar ook de buizerd, havik en zwarte specht. Verder
groeien in dit gebied heel veel wilde bloemen, die nu in
bloei staan. Het is zelfs mogelijk dat we koeien
tegenkomen, als we door de weilanden lopen!
Zorg dat je om 18:30 uur met de fiets (met verlichting
voor de terugweg) en stevige schoenen/laarzen bij Het
Klooster bent. We verwachten tussen 20.30 en 21.00 uur
weer in Zijtaart terug te zijn.

World Cleanup Day Zijtaart 2021
op zaterdagmiddag 18 september
We gaan op zaterdagmiddag samen het zwerfafval in en om
Zijtaart opruimen.
Om 13.00 uur verzamelen we bij Eethuis de Reiger, waar
het gebied wordt verdeeld. Kinderen onder begeleiding,
jongeren, ouderen, iedereen is van harte welkom.
Afvalzakken, handschoenen, grijpers en hesjes liggen klaar.
Van 16.15 tot 17.00 uur verzamelen we in het dorp en
ZEEPKISTENRACE AFGELAST sluiten we af bij Café-zaal Kleijngeld.
Wil je mee op komen ruimen of wil je op de hoogte blijven,
Helaas moeten we laten weten dat er op zaterdag 2 oktober meld je dan nu aan via
https://www.worldcleanupday.nl/kaart.htm?language=NL&
geen Zeepkistenrace is. Deze zou er zijn ter gelegenheid
actie=28512 ,
van het 75 jarig bestaan van Jong Nederland Zijtaart.
stuur een mail of scan / houd je camera voor de QR code in
Onze Zeepkistenrace wordt gezien als een evenement en
het logo.
daarmee zouden wij het terrein moeten afzetten en bij de
Meer info volgt in het Zijtaarts Belang en via Facebook.
toegangspoort moeten controleren op QR-code’s voor
gevaccineerden of op testbewijzen voor met name de jeugd, Aanmelden is vrijblijvend, maar wordt zeer op prijs gesteld,
zodat we weten hoeveel opruimers we ongeveer kunnen
een groot deel van de doelgroep. Dit hadden wij niet voor
verwachten.
ogen toen we enthousiast aan de organisatie begonnen.
Samen voor een schoner Zijtaart!
Ook was het animo erg laag en daarom is er besloten het
Geef je snel op, graag tot ziens op de 18e.
niet meer te verschuiven naar een andere dag, maar in zijn
Vriendelijke groet, Evenementen Groep Zijtaart
geheel te cancelen.
De teams die al hebben ingeschreven zullen op korte
E-mailadres: WCD-Zijtaart@hotmail.com
termijn het inschrijfgeld terug ontvangen.
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Nachtwandeling Aa-broeken
Excursie IVN Veghel

Zaterdag 18 september 20.30 uur – 22.30 uur
Natuurvereniging IVN Veghel gaat op zaterdag 18
september op zoek naar wat er ’s nachts allemaal in de
natuur te beleven is in de Aa-broeken. De ‘nachtwandeling’
duurt ongeveer twee uur; verzamelen om 20:30u op de
parkeerplaats Middengaal 13 in Veghel. Aan deelname zijn
Voor deze eerste aflevering
geen kosten verbonden. Aanmelden vóór 17 september bij
hebben we een heel speciale
bjornvanlieshout.bvl@gmail.com
gast uitgenodigd, namelijk
Als de zon onder gaat komt er een heel ander natuur tot
de nieuwe pastor Pater
leven. Dieren die zich overdag verstoppen komen uit hun
Charles. Velen van u
schuilplaats om te eten. Vleermuizen verlaten hun
hebben reeds met hem
slaapplaatsen en vliegen uit op zoek naar insecten. Zij
kennisgemaakt of hem zien
oriënteren zich met behulp van ultrasone geluiden. Met
voorgaan in een
behulp van een batdetector kunnen deze geluiden omgezet
eucharistieviering. Pater
worden in tonen die voor ons hoorbaar zijn. Experts kunnen
Charles draagt geen witte
aan de hand van deze piepjes zelfs bepalen welke soorten er
boord, sport graag en is een
allemaal rond vliegen in een gebied.
fervent voetballiefhebber.
Naast de vleermuizen komen ook de nachtvlinders
Hij is afkomstig uit
tevoorschijn. Met een wit laken en een speciale lamp kun je
Kameroen in Afrika en
deze insecten lokken en op naam brengen. Er wordt vaak
woont al 16 jaar in
gedacht dat nachtvlinders saaie bruine motten zijn, maar
Nederland. Eerst in Rotterdam, daarna in Heerenveen en nu niets is minder waar. Er zijn prachtige exemplaren met de
mooiste kleuren. Ook dit kun je zelf beleven tijdens de
in Veghel.
excursie.
Vleermuizen, nachtvlinders en wat er nog meer gezien en
Graag laten we Pater Charles aan het woord om ons uit te
gehoord wordt, de natuurgidsen van IVN Veghel zullen er
leggen hoe hij het ziet en hoe hij dat tracht te bereiken.
aandacht aan besteden. Voor deze excursie is het verstandig
Pater Charles wil graag vertellen over het land waar hij
om stevige schoenen te dragen. Tijdens de excursie houden
vandaan komt, over de verschillen met Nederland en hoe
hij vindt dat geloof beleefd moet worden. Geloof moet blij we ons natuurlijk aan alle geldende coronamaatregelen.
Meer informatie www.ivn-veghel.nl of 06 - 117 407 38.
maken, geloof moet bevrijden. Hij pleit voor lossere
omgangsvormen binnen de kerk en meer vrolijkheid. Graag
ontmoeten wij u voor dit onderonsje in het Dorpshuis.
Komt U ook luisteren?
Op maandag 13 september om 10.00 uur
gaat na lange tijd het Onderonsje weer
van start.

Wanneer: maandag 13 september om 10.00 uur.
Waar: in het dorpshuis.
Voor wie: voor ieder die de leeftijd 50+ heeft bereikt
(ook niet leden).
Toegang gratis.
Overige activiteiten week 37:
●
●
●
●
●
●
●
●

Maandag fietsen. Verzamelen bij de kerk. Vertrek
13.30u.
Maandagmiddag kaarten en regiobiljartcompetitie.
Op dinsdagmorgen 10.00u repetitie Senioren Koor!
Dinsdagmiddag biljartcompetitie, Line Dance en
Jeu de boules!
Woensdag 13.30u Keezen en vrij biljarten
Donderdagmorgen 09.00u wandelen (ook voor niet
leden)
Donderdagmiddag kaarten en Competitie biljarten
Vrijdag 17 september start Bridgen

De uitslag van de kaartmiddag 6 september:
Rikken:
1.Lenie Henst 105 pnt.
Jokeren:
1.Jan v.Zutphen 140 pnt
Loterij:
Annemieke v.d.Linden.
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van je eigen ik, je eigen bestaan.
Open je voor de stem van profeten,
die een nieuwe tijd aankondigen:
een tijd van recht en vrede,
een tijd van breken en delen.
Wij mogen gehoor geven
aan die goddelijke oproep
en stem worden voor hen,
die nauwelijks worden gehoord.
En dat niet om applaus te oogsten,
maar om medewerker te zijn
aan de toekomst van mens en wereld.

Het bestuur van Stichting
Mariakapel Zijtaart organiseert de
jaarlijkse buitenviering bij de
Mariakapel.
Deze keer is dat op zondag 19
september; tevens Lambertusdag,
partroon van onze parochie.
Pater Holterman is de voorganger in deze dienst en de
muzikale ondersteuning wordt verleend door ons parochieel
Wim Holterman osfs
dames- en herenkoor.
Het is nu een echte buitenviering zonder overkapping,
omdat vanwege de RIVM-richtlijnen het hele parkeerterrein
gebruikt zal worden om de stoelen op de juiste afstand op te
stellen.
We hopen op een flink aantal bezoekers, zoals we dat
andere jaren ook gewend zijn. Na afloop wordt koffie en
thee aangeboden.
Als de weersomstandigheden niet gunstig zijn, vindt de
viering plaats in het dorpshuis. Wij hopen echter wel op
goed buitenweer, zodat de viering buiten naast de
Mariakapel gehouden kan worden.
Tot zondagmorgen 19 september a.s.
Bestuur Mariakapel Zijtaart
P.S.: Zaterdagmiddag 18 september mogen er vanaf 17:00
uur geen auto’s meer op de parkeerplaats bij de Mariakapel
geparkeerd worden.
EFFETA: GA OPEN
‘Alles heeft Hij welgedaan’:
het klinkt als een staande ovatie.
Jezus, de grote wonderdoener,
krijgt door mensen sterallures.
Zelf is Hij wars van alle drukdoenerij.
Zijn tekens zijn geen trucs.
Ze lopen vooruit op het Rijk Gods
dat komende is.
Hij wil laten zien, dat God redt.
En daarom bevrijdt Hij die mens,
die gevangen is in zijn doofheid.
Hij haalt hem weg
van het eiland van de eenzaamheid,
leert hem opnieuw te communiceren.
Zo krijgt de stomme weer stem,
de dove opnieuw gehoor.
Een nieuwe wereld breekt open.
In hem wordt Jesaja waar:
doven horen, stommen spreken.
Een nieuwe tijd breekt aan:
het onmogelijke wordt waar.
‘Ga open’: geldt ook voor ons.
Breek op uit de beslotenheid

Zoek en gij zult vinden.
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Programma VOW Jeugd
zaterdag 11-september-2021
VOW JO19-1 vrij
VOW JO18-1 vrij
VOW JO16-1 vrij
VOW JO13-1 vrij
VOW JO11-1JM
Bavos JO11-2 9:30u
Vorstenbossche Boys JO10-1JM VOW JO10-1 10:00u
SBC JO9-7JM
VOW JO9-1JM
9:00u
FC de Rakt JO8-2
VOW JO8-1JM
9:30u
Rhode/VSB JO8-4
VOW JO8-2JM
9:00u
VOW JO7-1 vrij
VOW JO7-2JM vrij
VOW MO17-1 vrij
VOW MO13-1 vrij
VOW MO10-1
FC Tilburg MO10-1
9:30u
VOW MO10-2
UNA MO10-1
10:45u

Café Brein Uden/Veghel en Oss –
In Balans Met Mantelzorg

Wanneer u mantelzorger bent van iemand met Niet
Aangeboren Hersenletsel kan er veel op u af komen. Naast
het zorgen voor een naaste kunnen er veel vragen en
regelzaken zijn. Soms ziet u door de bomen het bos niet
meer en dreigt u overbelast te raken. Hoe kunt u toch in
balans blijven en uw zorgtaken blijven combineren met
andere dagelijkse bezigheden?
Dit thema staat centraal tijdens de bijeenkomsten
georganiseerd door Café Brein op maandag 27 september
2021 in Uden en op dinsdag 28 september 2021 in Oss.
Café Brein is een trefpunt voor mensen met een niet
aangeboren hersenletsel (NAH), mantelzorgers, partners,
familieleden, vrienden en professionals. Tijdens deze
bijeenkomsten zal een mantelzorgmakelaar uitleg geven
over de mogelijkheden op het gebied van zorg, wonen,
werk, welzijn en financiën. U krijgt naast informatie ook
tips en adviezen hoe u kunt omgaan met uw
mantelzorgtaken en wie u daarbij zou kunnen ondersteunen.
Tevens is er de gelegenheid om als mantelzorger ervaringen
uit te wisselen.
We nodigen u van harte uit om te komen luisteren en/of
mee te praten in Uden of in Oss.
Café Brein Uden/Veghel is op maandagavond 27 september
van 19.30 uur tot 21.30 uur. De zaal is vanaf 19.00 uur
geopend. De locatie is Muzerijk, Klarinetstraat 4 in Uden.

Aanmelden is mogelijk via het e-mailadres
cafebreinuden@ons-welzijn.nl.
Café Brein Oss vindt plaats op dinsdagmiddag 28
september van 14.00 uur tot 16.00 uur. De zaal is vanaf
13.30 uur geopend. De locatie is De Meteoor, Oude
Litherweg 20 in Oss.
Aanmelden is mogelijk via het e-mailadres
cafebreinoss@ons-welzijn.nl.
In Café Brein worden wisselende onderwerpen besproken
in een gezellige en ontspannen sfeer. Het accent ligt op
contact, erkenning en voorlichting. Een plek waar je niet
steeds hoeft uit te leggen wat er aan de hand is.
Vrijwilligers organiseren Café Brein samen met SWZ,
Thuiszorg Pantein, BrabantZorg, Professionals in NAH,
Revalidatiecentrum de Tolbrug en ONS welzijn. Kijk voor
meer informatie op www.breinlijn.nl.
Voor meer informatie over Café Brein kunt u contact
opnemen met Enny van Roosmalen (Café Brein in Uden via
06 - 143 423 46) of met Henk van Rijn (Café Brein in Oss
via
06 - 351 118 40).
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Jong Nederland Zijtaart 75 jaar:
Reünie voor oud leiding
In april 2020 was het 75 jaar geleden dat Cor de Visser en
Jan van de Ven samen met rector Boelaars het katholieke
jongensgilde Sint Lambertus in Zijtaart oprichtten. In 1951
volgde het katholieke Sint
Genoveva meisjesgilde
(KMG) en in 1977
fuseerden beiden tot Jong
Nederland Zijtaart.
We wilden dit jubileum
vorig jaar op grootse wijze
vieren, maar de corona
epidemie gooide roet in het
eten.
De reünie voor oud-leiding
van het jongensgilde, meisjesgilde en Jong Nederland vindt
nu alsnog plaats: komende zaterdag 11 september.
Er zijn inmiddels ruim zestig aanmeldingen binnen. We
starten de reünie om 15:00 uur bij onze blokhut aan de
Corsica. Daarna gaan we wandelend langs een aantal oude
locaties van onze club. In de loop der jaren heeft Jong
Nederland meer dan tien (!) locaties in Zijtaart gebruikt
voor haar activiteiten. Zo voert de tocht ons onder andere
langs de Oude pastorie, het kerkhof, de zolder van de
familie Rietbergen, de boerderij van ‘Drika Delisse’, het
oude Jeugdcentrum en De Munt.
Hieronder volgt een lijst van alle (bij ons bekende)
accommodaties van Jong Nederland. Mocht u als lezer nog
aanvullingen of foto’s hebben, neem dan contact op met
Willem Timmers (willemtimmers@home.nl of telefoon
0413 37 70 92).
Jongensgilde
Jaren

Locatie

1945 - ??

Jongensschool

194? - 1975

Berging pastorie
(de gildehal)

In 1962 werd er een
aanbouw gezet en
feestelijk geopend

Jaren

Locatie

1951 - 1952

Kippenhok van Toon
van Zutphen (Past.
Clercxstraat 84)

1952 – 1954 Knekelhuisje op het
kerkhof
Opkamer
verenigingsgebouw

Boerderij Drika
Delisse (Past.
Clercxstraat 25)

1964 – 197? Zolder fam.
Rietbergen (Pastoor
Clercxstraat 24a)
197? - 1975

Verenigingsgebouw

Jaren

Locatie

Bijzonderheden

1975 - 1979

Oude (nood)
kleuterschool (Past.
Clercxstraat 77),
bestaande uit
noodlokalen

In 1977 uitgebreid
met staflokaal en
berging. De oude
gildehal werd nog
gebruikt voor opslag
materialen.

1979 – 1983 Twee keten achter de
basisschool

Geen toilet, geen
stromend water

1983 – 2005 Jeugdcentrum (later
Dorpshuis) De
Korenmolen

Later werden er
bergingen gebouwd,
waarvan Jong
Nederland er een
huurde voor opslag
van materialen.

Jaren ‘90

Kantine
Champignonkwekerij
Theo van Asseldonk

Vergaderlocatie

Vanaf
september
2005

Eigen blokhut
(Corsica 17A)

Oud gebouw COA
Wijchen

Groetjes,
Bestuur Jong Nederland Zijtaart
Bijzonderheden

Toon van Zutphen
emigreerde naar
Canada

Werd gesloopt voor
nieuwbouw slagerij
Van Kessel

Jong Nederland Zijtaart

Bijzonderheden

Meisjesgilde KMG

1954- 1957

1957 - 1964
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Toen ze haar vriend vroeg wat er met die fiets was, werd ze
woedend. Wat? Een elektrische fiets voor dat kind en geen
geld over voor een nieuw kinderzitje voor hun baby? Bij
zwangerschap zijn de hormonale invloeden toch al heftig.
Het maakte dat zij nóg heftiger reageerde. Normaliter kon
ze “dat kind” inslikken als het over zijn dochter ging, nu
was er geen houden aan. Na een fikse ruzie werd besloten
dat ook voor de baby alles nieuw zou worden aangeschaft.
Interpunctie
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Het ene wèl … en het andere niet? (Over financiën in
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
samengestelde gezinnen.)
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
Hij had veel te stellen gehad met zijn ex-partner. Moeder
had zelden genoeg geld, dus ook nu hij een nieuw
samengesteld gezin had, moest hij regelmatig bijspringen.
Zijn dochter moest best een eind fietsen nu ze naar de
middelbare school ging. Een elektrische fiets zou handig
zijn. Nu zijn vriendin zwanger was moest er van alles
worden aangeschaft. Zijn vriendin wilde een splinternieuw
kinderzitje voor de baby. Het was haar eerste kindje. Ze
wilde dat alles nieuw was. Vader bestelde zonder overleg
voor zijn dochter een elektrische fiets, zodat ze gemakkelijk
naar de middelbare school zou kunnen fietsen. Zij was
tenslotte tijdens de
vakantieperiode jarig, en het
was een perfect cadeau.
Vader en vriendin zaten te
bekijken wat er nog moest
worden aangeschaft. Hij had op
Facebook een 2e hands
kinderzitje gezien. Dat was
mogelijk wat voor hun kindje,
vond hij. Daar was zijn
vriendin het niet mee eens, zij
wilde alles nieuw voor haar
kindje. Uiteindelijk wilde ze
erover nadenken, maar niet van
harte. Diezelfde week was de
elektrische fiets bezorgd, en
toen vriendin ’s avonds in de
garage de fiets aantrof was ze
in verwarring. Wat moesten zij
nu met een elektrische fiets?

Het zit er weer op. De JAZ dagen 2021. Drie droge dagen hebben we de Zijtaartse kinderen
vermaakt in JAZ-ville. Er moesten in deze drie dagen flink veel muntstukken verzameld
worden. De eerste dag was het duidelijk waar dat voor was. Dat was voor de bruiloft van
Boudewijn en ons Nel. Boudewijn had Nellie namelijk ten huwelijk gevraagd. Na het vinden
van de goede ceremoniemeester, Tineke, was het aan de kinderen om muntstukken te
verzamelen tijdens de tocht, de zeskamp én bij de creatieve markt. Een bruiloft kost nu
eenmaal veel muntstukken.
Woensdag was er echter vanalles aan de hand!
Tineke zat in de gevangenis en er waren
muntstukken weg. Hoe kwam dat? Jack had de
muntstukken meegenomen én had Tineke gevangen
genomen. Woensdag stond dus niet in het teken van
muntstukken verzamelen voor de bruiloft van Nellie
en Boudewijn, maar het sparen voor muntstukken
om Tineke te bevrijden.
Diverse ridderhelmen, jonkvrouwmutsen,
zwerfsteentje én de zeepkisten werden gemaakt, de
tocht met de diverse spellen zoals lasergamen en
vuur maken werden gedaan en de stormbanen op
het veld werden diverse malen bedwongen. Alle
kinderen waren fanatiek bezig om muntstukken te
verzamelen.
Zou dit genoeg zijn voor Jack, zodat hij de
ceremoniemeester Tineke weer vrij zou laten?
Jack heeft woensdagavond de hele avond geteld. Donderdagochtend kwam het verlossende
woord! Het waren voldoende muntstukken om Tineke vrij te laten. Jack voelde zich ook wat
schuldig, maar had de muntstukken nodig voor zijn zieke moeder. Dat begrepen Nellie,
Boudewijn en Tineke wel. Donderdag gingen ze er met z'n vieren én natuurlijk met alle
kinderen dus voor om de bruiloft door te laten gaan. Het zonnetje scheen en vele vrolijke
gezichten zeiden genoeg. Het ging helemaal goedkomen. De bovenbouw hadden wat
vermoeide gezichten. Die hadden woensdagavond namelijk gestreden om te titel: Mijn vader
is de beste! Uiteindelijk na de rap, sponzenspel, vragenronde en hilarische hoge hakken race
was Walter de Bie de beste papa van de avond!

.Donderdag na de frietjes eten bij diverse gezinnen was het zover: de bruiloft van Boudewijn
en Nellie . De kinderen maakte een enorm grote boog en het bruidspaar maakten hun
entree. Babs Henricus gaf een samenvatting van de weg naar de bruiloft toe. Toen werden
Nelleke en Boudewijn in het echt verbonden. Tineke en Jack waren de getuigen. Na de
ceremonie was het tijd voor feest en mocht elke groep het bruidspaar feliciteren en kregen
de kinderen de groepsfoto, een foto van het bruidspaar en een muntstuk vereeuwigd als
ketting mee naar huis.
De JAZ dagen zitten er weer op. We willen iedereen bedanken die zijn/haar bijdrage heeft
geleverd op wat voor manier dan ook.
Op Facebook kunt u diverse foto's terugvinden van deze dagen.
Tot de JAZ dagen 2022!

