Intocht Sinterklaas
Zondag 30 november is het weer zo ver: Sinterklaas komt aan in ons dorp!
Dit jaar verwelkomen we de Sint met een “herrie-optocht”.
Hiervoor verzamelen we allemaal om 13.30 uur op het binnenplein van ons dorpshuis ‘t
Klooster aan de Past. Clercxstraat. Neem allemaal een voorwerp, zelf geknutseld
slagwerkinstrument of trommel mee waar je geluid mee kunt maken, zodat je goed te horen
bent!
Wanneer we Sinterklaas ontvangen hebben, gaan we door de hoofdingang naar binnen en in
de gymzaal verder met het binnenprogramma.
Voor de grote kinderen is er een geweldig leuke spelletjesmiddag opgezet door ‘Zes’
waarbij kleine prijzen te winnen zijn.
Voor de jongere kinderen is er een leuk creatief en actief spelletjesprogramma waarbij
begeleiders en pieten mee doen. Op het laatst krijgen de kinderen van de Sint een cadeautje.
Deze middag duurt tot 15.30 uur.
Deze middag is voor alle kinderen, binnen- en buitendorps, dus kom gerust met je opa of
oma mee.
We hopen dat jullie er, met je muziekinstrument, allemaal op tijd bij zijn om hem feestelijk
te verwelkomen.
Er komt dit jaar geen collectant rond, kaartjes voor de snoepzak zijn niet nodig.
De Organisatiegroep Intocht (EGZ)

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 23 november 9.30 u. Pater J. Wouters (Gem.Koor)
Wij gedenken: Alle levende en overleden leden v.h. Parochieel Gemengd Koor;
Overl.oud. Steenbakkers-van Boxmeer en overl. familie; Gerard en Ílse Kremers –Ludwig;
Wim van Zutphen (vanw.verjaardag); Marie en Herman Hooijmans-van de Ham en dochter
Annie; Antje van der Linden-Raaijmakers.
Mededeling:
Afgelopen zondag is Antje van der Linden-Raaijmakers in de leeftijd van 88 jaar overleden.
Voor haar wordt vrijdag 21 november om 19.00 uur de Avondwake gehouden en de
plechtige uitvaart vindt a.s. zaterdag 22 november om 10.30 uur plaats, waarna zij hier op
onze parochiebegraafplaats zal worden begraven.
Levensmiddeleninzameling t.b.v de Voedselbank te Veghel.
Zaterdag 22 november a.s. staan hiervoor weer inzamelingskratten bij Hetty`s
Dorpswinkel en a.s. zondag 23 november zullen er tijdens de H. Mis van 9.30 uur weer
kratten achter in de kerk staan.

Belangrijke Telefoonnummers:
Kerkberichten C.v. Helvoirt
(0413) 36 58 61
Huisartsenpost:
Avond, nacht en het weekend 0900-8860
Centraal Alarm nummer
112
Politie/Brandweer/Ambulance spoed 1 1 2
Politie
direct
0900 8844
Danielle Michiels Wijkagent Eerde Zijtaart 0900 8844

Brandweer direct
Ambulance direct
Stadhuis Veghel
Gem. Veghel Storingsnummer
Basisschool "Edith Stein"
Tennispark Zijtaart
Dorpshuis Zijtaart

(073) 612 31 23
(0412) 63 15 15
14 - 0413
14 - 0413
(0413) 36 51 68
(0413) 76 90 25
(0413) 36 66 79
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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: 0413-300950.

Gezocht:
Ouderraad Basisschool Edith School zoekt voor in
kapel en school: Kunst kerstboom vanaf 180cm. en
(groter) decoratief Sinterklaas en Kerst materiaal.
Zo kunnen we het mooi versieren voor de kinderen op
school.
Meer info bel Anne Ista 06-13860803

Rode Kruis
De werkgroep van het Rode Kruis (Zijtaart) organiseert op
maandag 24 november 2014 om 14.00 uur een
ontspanningsmiddag. (Kienen) Deze bijeenkomst is in het
Klooster. Nieuwe belangstellenden kunnen zich melden bij;
Mevrouw Th. van den Hurk, tel. 36 37 34, of bij Mevrouw
M. Hooijmans, tel. 34 01 13.

TE KOOP
VRIJSTAAND WOONHUIS
(398Mu)
MET KELDER EN GARAGE
(totaal: 614 mt)
Op mooie locatie in Zijtaart.
Pastoor Clercxstraat 67.
5465RE Zijtaart.
INFO tel. (0413) 34 17 34 of
tel. (06) 519 014 52

Hartelijk bedankt voor de grote
belangstelling en vele blijken van
medeleven rond het overlijden van
Doortje van Nunen-Brugmans
Een bijzonder woord van dank
aan pastor Thomas van der Horst,
de avondwakegroep, het
gemengd koor en
Christine Veldhoen
Uitvaartverzorging.
Ook een speciaal woord van dank
voor de goede zorgen die ons
moeder bijna 4 jaar in
Joachim & Anna heeft gekregen.
Johan, kinderen,
kleinkinderen en
achterkleinkinderen
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Verslag openbare vergadering
Dorpsraad Zijtaart
Datum:
Plaats:

woensdag 5 november 2014
dorpshuis Het Klooster

Aanwezig: leden dorpsraad, enkele gastsprekers en 47
bezoekers
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daaronder lage begroeiing waardoor het rechtdoor-zicht
vanaf de Hoolstraat wordt verbroken, een voorhoogd weggedeelte op de hele kruising voorzien van led-verplichting
die ’s avonds op afstand is te zien.
Realisatie: zo spoedig mogelijk in het begin van 2015.
Vacature in de Dorpsraad. Doordat Hélène v.d. Hurk stopt
met activiteiten voor de Dorpsraad is er een vacature.
Geïnteresseerde dorpsgenoten kunnen contact opnemen met
de huidige leden.

4. Stand van zaken N279 (het hoofdonderwerp van deze
bijeenkomst)
Na de openbare vergaderingen in 2013 hebben we als
dorpsraad een duidelijker standpunt ingenomen tegen de
voorgestelde ombuiging van de N279 bij Zijtaart. De
2. Het verslag van 20 november 2013 wordt ter
dorpsraad is van mening dat zij voorheen voor een
kennisgeving ingebracht. Er zijn daarop geen reacties en/of
voldongen feit zijn gezet door mee te gaan in de keuze uit
opmerkingen.
twee varianten. Op 24 januari is zowel naar de gemeente als
naar de provincie het standpunt ingenomen helemaal niet
3. Mededelingen
meer mee te gaan met een vierbaanse ombuiging en alleen
Een terugblik op de Brabantse Stijlprijs. Het verdient
nog in gesprek te blijven over een tweebaanse ontsluiting
een compliment aan alle betrokkenen dat uit 39 projecten in
(80/km.weg) binnen bestaande infra-structuur. Huidige
de provincie de centrumontwikkeling van Zijtaart als
N279 blijven gebruiken of ingaan op het alternatief dat de
winnaar uit de bus is gekomen! De nieuwe bestemming van
dorpsraden van Eerde-Keldonk-Zijtaart hebben ingebracht
het klooster tot dorpshuis, school, gymzaal in
bij gemeente, fracties politieke partijen en bij de provincie.
combinatie met de nieuwe senioren-/starterswoningen en de
In de uitnodiging van deze vergadering staat ook ZLTO
toekomstige invulling van de
hierbij vermeld; dat is niet correct, want ZLTO moet zich
Edtih-Stein-locatie hebben het oordeel van de jury bepaald.
hierover nog beraden.
Een bijzonder mooie beloning.
In het inspraakmoment bij de commissie Ruimte en Milieu
De opkomst bij de prijsuitreiking was niet groot, maar alles
op 7 november jl. heeft een afgevaardigde van onze
moest in een kort tijdsbestek worden geregeld.
dorpsraad dit alternatief uitvoerig toegelicht. Wethouder
Verloop van de nieuwbouw senioren- en
Gooijarts en gedeputeerde Van Heugten waren aanwezig
starterswoningen. Er zijn 9 seniorenwoningen en
tijdens de commissievergadering. De door ons ingebrachte
6 starterswoningen, die bijna klaar zijn. 5 Voormalige
variant is uitvoerig besproken, Gooijaarts wilde het niet
bewoners komen terug en de andere woningen zijn te huur
meenemen als optie onder druk van diverse partijen. O.a. is
via Area. Rond december 2014 worden de nieuwe
het Veghelse bedrijfsleven een zware tegenstander van het
woningen opgeleverd. De 2 grootste woningen zijn nog te
ingebrachte alternatief.
huur en op de Edith-Stein-locatie komen 6 woningen vrij.
Aanvulling door Erik de Vries: coalitie en oppositie wilden
Bij weinig interesse door de doelgroep 55+ komen ook
dit plan meenemen, de wethouder niet. Er is een nieuwe
anderen in aanmerking om te huren.
situatie ontstaan nu Veghel-Gemert niet doorgaat. Er zijn
Voortgang Edith Stein Locatie
veel alternatieven mogelijk. Hoe is het mogelijk dat er
De bouw van 4-woningen-onder-één-kap is onlangs
besluiten worden genomen terwijl het probleem niet eens
begonnen. De verkoop van de overige kavels verloopt niet
meer duidelijk is? Vrijdag zijn er commissievergaderingen,
echt, maar dat brengt de huidige tijd met zich mee. Op den
eind november valt er een beslissing over het definitieve
duur komt die invulling ook wel.
plan door de provincie.
Kruising Zondveldstraat-Hoolstraat. Er wordt een
Vragen uit het publiek over de kans van slagen kunnen
duidelijke tekening gepresenteerd, die het volgende laat
helaas niet beantwoord worden.
zien: -een knik in de Erpsesteeg, een schrikhek met
1. Korte opening
Door de voorzitter waarin een korte terugblik naar de 3
openbare bijeenkomsten in augustus-december 2013.
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-Ed Diebels merkt vanuit zijn buurtschap Doornhoek
terecht op, dat het alternatief van de 3 dorpsraden gevolgen
heeft voor een aantal bewoners van Doornhoek. Heel
begrijpelijk is men er niet gelukkig mee als een deel van de
buurtschap verdwijnt.
-Erik van Zutphen wil benadrukken dat ZLTO niet achter
het ingebrachte plan van de Dorpsraden staat. ZLTO zegt:
gewoonweg geen weg aanleggen! Buurtschap Doornhoek
staat hier ook achter (geen weg).
-Bestaande afrit 10 verbeteren en bestaande N279
verbeteren wordt door velen in de zaal als beste optie
gezien.
-Joop Versantvoort: het bedrijfsleven wil persé een forse
ombuiging. We moeten in gesprek blijven om er samen uit
te komen. Helemaal geen weg is een illusie, Zijtaart krijgt
dan alleen maar meer verkeer te verwerken op bestaand
druk traject (bekend)
-Eric de vries: TEL maakt zich hard voor alternatieven.
Peiling in de zaal:
-doorgaan met het ingebracht plan te promoten: 10
personen
-niks aanleggen, dus helemaal geen weg: 20 personen
-opwaarderen van de huidige N279 door Veghel: 20
personen
“Het is nog geen gelopen race, ga voor helemaal geen weg.
Er komt een weg bij het Wilhelminakanaal, dan is ons
probleem ook veel minder groot”, is nog een opmerking uit
de zaal.
Standpunt dorpsraad: Als blijkt dat gemeente en
bedrijfsleven zich gezamenlijk sterk blijven inspannen voor
een ombuiging bij Zijtaart, dan blijft de dorpsraad met hen
alleen in gesprek over het door de dorpsraden ingebrachte
alternatief; gebruik maken van de bestaande infra-structuur
(asfalt). Als gaat blijken dat er niets verandert, dan zijn de
gevolgen voor Doorn- hoek uit beeld, maar blijft de
verkeersstroom langs ons dorp twee keer per dag bestaan en
mogelijk toenemen. Dat is dan een ander gevolg van de
situatie.
5. Voortgang inrichting speelleertuin.
Er komt nog één actiedag met inzet van eigen werkzaamheden door vrijwilligers o.l.v. Henk de Laat van de
gemeente. Het is nu nog niet duidelijke wanneer dat zal
zijn. Twee dorpsraadsleden zullen dit aansturen (laatste
“karwei” van Hélène).
6. Is er in Zijtaart belangstelling voor de aanschaf van
een duofiets?
Er kwamen 4 reacties op onze oproep in het ZB. Carla
Janssen uit Keldonk komt uitleg geven over het gebruik, als
vrijwilliger zorg en welzijn en lid van de Dorpsraad
Keldonk.
Gemeente Veghel heeft vanuit de wet Maatschappelijke
ondersteuning mogelijkheden voor aanschaf van een
duofiets. Niet-zelfstandigen, slechtzienden, ouderen maken
hier gebruik van. Het is op deze manier makkelijker om in
contact te blijven met de buitenwereld, buurt en dorp. Op
een duofiets zit men naast elkaar en dus is het gemakkelijk
met elkaar te praten. De fiets is gemakkelijk in gebruik. Er
is keuze om mee te fietsen of alleen te zitten, elektrische
trapondersteuning kun je zelf inschakelen, zittingen zijn te
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verzetten. Voeten kunnen vast gezet worden. In principe
werkt uitleen op basis van borg, maar in een ons-kent-ons
dorp wordt dat zelden toegepast; het gebruik is gratis. Hoe
vaker de duofiets in het straatbeeld te zien is, hoe meer die
wordt geleend. Stalling van de duofiets moet goed geregeld
zijn mede om van daaruit de fiets uit te lenen. Gemeente
Veghel is eigenaar en heeft de fiets verzekerd. Bij de vraag
of dit iets is voor Zijtaart steekt nagenoeg iedereen zijn
hand op. Daarom zal de dorpsraad de nodige acties
uitzetten. Doelstelling: in het voorjaar van 2015 heeft
Zijtaart de beschikking over een duofiets.
7. Inrichting toekomstig Edith-Stein-pleintje
Met de inrichting van dit pleintje wordt begonnen als de
huidige nieuwbouw van 4 woningen is voltooid. Op een
tekening is te zien, dat de inrichting eenvoudig zal zijn door
het plaatsen van het “Roel-en-Marian-beeldje”, een zitbank
daarbij, 2 bomen in de hoeken, enkele losse verplaatsbare
bloembakken en bestrating met gebakken klinkers. Het
pleintje zal daardoor een open karakter krijgen; geen boom
of vaste bank in het midden.
Voorzieningen aanbrengen voor een eventuele toekomstige
schaatsbaan (bijv. voor kleine kinderen) gebeurt alleen als
blijkt dat hiervoor belangstelling zal zijn. De dorpsraad zal
zich nimmer inzetten voor het verplaatsen van de huidige
schaatsbaan op het V.O.W.-terrein. Die
schaatsmogelijkheid moet in de visie van de dorpsraad daar
blijven in combinatie met de andere mogelijkheden die daar
al heel praktisch aanwezig zijn.
8. Mededelingen van wijkagent Daniëlle Michielsen.
Er zijn geen bijzonderheden te melden; het is gewoon rustig
in Zijtaart. Zo nu en dan is de politie opgeroepen bij enkele
kleine conflicten, maar niets noemenswaardig. Er is nog
even gesproken over het gebruik van een drone. Voor
zakelijk gebruik zullen hiervoor richtlijnen komen, voor
privégebruik is dat (nog) niet. De aanwezigen gaan er
vanuit dat dronebezitters rekening houden met deze
privacygevoelige apparatuur en dat zij uit zichzelf
vermijden om de privacy van dorpsgenoten aan te tasten.
9. Rondvraag.
Geen vragen
10. Afsluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdragen, tips
en opmerkingen en nodigt iedereen weer uit voor de
openbare vergadering in het voorjaar van 2015 (of indien
nodig eerder).
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Zijtaart door de paarse bril
Op 24 september hebben studenten van de Fontys Pabo in
Den Bosch Zijtaart bezocht. Zij hadden de opdracht om
Zijtaart in beeld te brengen en maakten kennis met mensen
uit Zijtaart die enthousiast verhalen vertelden over hun
dorp. In deze rubriek leest u de komende 10 weken hun
verslag.
We googlen op ‘Zijtaart’. Het eerste resultaat dat we
tegenkwamen, was “De natuurspeelleertuin van Zijtaart
wint de Gouden Zwaluw”. We werden nieuwsgierig. Graag
zouden we die speelleertuin wel eens zien. Je kunt je
voorstellen dat wij hoge verwachtingen hadden van deze
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doet met de natuurspeelleertuin en
wat het toevoegt aan de
ontwikkeling van de kinderen. “De
kinderen spelen erg veel en het
materiaal nodigt uit om creatief
bezig te gaan. Vorig jaar is er niet
veel mee gedaan, maar we pakken
de draad nu weer op. Elke
bovenbouwklas krijgt een eigen
zaaibak waar ze zelf
verantwoordelijk voor zijn. Door
echte bloemen, planten en groenten
te verbouwen, leren de kinderen
hoe het proces van de groei
verloopt.”
Door de positieve reacties van de leerkracht en ouders zijn
we anders naar de speeltuin gaan kijken. Er liggen veel
natuurlijke materialen zoals boomstammen, takken en zand.
Hierdoor kunnen de kinderen zelf spellen bedenken,
waardoor de kinderen constant geprikkeld worden om
creatief te zijn.
Renee, Sasja, Nicky, Lisa en Karin

Glow in the dark bowlen &
BYTZavond

plek.

Wanneer:
Vrijdag 21 november
Hoe laat:
20.00 – 23.00 uur
Verzamelen: Dorpshuis
Entree:
€ 2,00

Echter, eenmaal bij de natuurspeelleertuin aangekomen, zag
het er uit alsof deze speelleertuin niet goed bijgehouden is. Heb je zin in een avondje bowlen? Zin om daarna lekker te
Jammer, want er valt zo veel meer uit te halen. Maar vindt chillen? Dat kan op vrijdagavond 21 november bij BYTZ.
Deze avond zullen we starten met een competitie bowlen op
iedereen dat? Wij vroegen de mening van de inwoners.
een wel heel bijzondere wijze: glow in te dark! Daarna is er
de mogelijkheid om in onze eigen ruimte een filmpje te
We stelden inwoners de vraag: “Wat vinden jullie van de
kijken, te gamen,
natuurspeelleertuin?” Ouders waren erg positief: “De
spelletjes te spelen, etc.
kinderen vinden het leuk om hier te spelen, ze kunnen
Een heerlijk avondje met
heerlijk klimmen en klauteren. Ze komen hier in het
weekend om te spelen; we zijn blij dat we dit hebben.” Uit je vrienden en
deze antwoorden bleek dat de ouders de natuurspeelleertuin vriendinnen.
Hopelijk tot dan!
leuk vinden voor hun kinderen. Ze maakten een erg
enthousiaste indruk.
Organisatie BYTZ
We waren benieuwd naar meer geluiden, dus maakten we
een afspraak met een leerkracht. Wij vroegen wat de school (werkgroep EGZ)

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 24 nr. 09

BELANGETJES
Gevonden:
Een sleutel (Nemef) met groen label, ophalen bij
Raaijmakers Drukwerk
Wie heeft er per ongeluk afgelopen zondag in het
Dorpshuis de verkeerde jas meegenomen .
Er hangt nu nog een jas maat S, maar die van mij was
maat XL. Graag even bellen om te ruilen 06-46 21 36
30.
Bedankt

zaterdag 22 november
A.s. zaterdag speelt MB1 de volgende wedstrijd:
VOW MB1 ದ HVCH MB1
Aanvang 14:30
Bij winst behaalt VOW MB1 het kampioenschap
!!!! Kom de speelsters aanmoedigen !!!!!!!
Tot a.s. zaterdag,
Namens het jeugdbestuur

KBO
AGENDA
Maandag 24 oktober 13.30 uur: Filmmiddag
Dinsdag 25 oktober 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 25 oktober 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 25 oktober 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 25 oktober 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 26 oktober 13.30 uur: Kienen
Donderdag 27 oktober 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 27 oktober 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 27 oktober 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 27 oktober 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 28 oktober 13.30 uur: Bridgen

19 nov. – 26 nov. 2014

pagina 6

KAARTEN
Jokeren:
Rikken:

1. Mientje Raaijmakers 98 pnt.
1. Harry Rooijakkers 119 pnt.
2. Bert Vissers
87 pnt.
3. Henk v.d.Linden
84 pnt.
4. Wim v.Hoof
48 pnt.
5. Henk v.d.Ven
45 pnt.
Poedelprijs:
Mieke v.Boxmee
- 49 pnt.
Loterij:
Karel Bekkers
De uitslagen van maandag 17 november 2014.
Jokeren:
1.Marie Habraken
92 pnt.
Rikken:
1. Jan v.Zutphen 151 pnt
2. Gerard Pepers 119 pnt.
3. Piet v.d.Hurk
82 pnt.
4. Marjo Vissers
70 pnt.
Poedelprijs
Wim v.Hoof
- 32 pnt.
Loter4ij:
Harrie v.Asseldonk.
Bridge KBO 2014-2015 Lijn A
1 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
64,58
2 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
59,52
3 Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk
57,14
(4) Theo van Dijk & Toos van Dijk
54,76
(4) Piet Thijssens & Riek Rijkers
54,76
6 Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
52,68
7 Bert Kanters & Diny Kanters
52,38
8 Toon v. Creij & Wim v. Os
50,89
9 Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
50,60
10 Mien Verhoeven & Mien Vissers
50,30
11 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
49,70
12 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
45,83
(13) Ad Koevoets & Riet Koevoets
43,75
(13) Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
43,75
15 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt 39,29
16 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
30,06
Lijn B
1 Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken 63,25
2 Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart
61,33
3 Cor v.d. Berg & Ria Swinkels
58,17
4 Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt 57,83
5 Harrie Lucius & Gerard Bekkers
55,22
6 Fien Rooijakkers & Petra v.d. Hurk
53,04
7 Martien v Cleef & Pieta Verbakel
52,25
8 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
48,42
9 Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
46,83
10 Cor Mollen & Marietje Mollen
38,75
11 Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer
35,25
12 Harry v Boxmeer & Tonn Verbruggen
30,00
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Zijtaartse Bridge Club 10 nov 2014
Lijn A
1
2
3
4
5
6
(7)
(7)
9
10
11
12
13

Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
Henk v.d. Linden & Mien Vissers
Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
Cees v. Hout & Jo Verhoeven
Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
Bert Kanters & Diny Kanters
Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
Gerard Bekkers & Riet Koevoets
Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
Cor v.d. Berg & Cor Mollen
Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
Riet van Hout & Toos v. Berlo

65,00
54,17
53,33
52,92
52,50
50,42
50,00
50,00
46,67
45,42
44,58
43,33
41,67

Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 61,35
Ad Koevoets & Mien Vermeulen
57,40
Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
53,23
Hein de Wit & Jo de Wit
52,08
Joke Petit & Maria Rijken
51,98
Clasien Nolle & Trudy Smulders
50,00
Anneke Jans & Maria Pepers
48,96
Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel 47,60
Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis
45,31
Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
42,19
Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
39,90

SPORTAGENDA
VOW Jeugd 22 nov 2014
A1
thuis
VOW A1
SCMH A1
A2
uit
SCMH A2
VOW A2
C1
uit
Avanti'31 C3
VOW C1
D1
thuis VOW D1- Blauw Geel'38/JUMBO D5
D2
vrij
VOW D2
vrij
E1
thuis
VOW E1
Erp E2
E2
uit Blauw Geel'38/JUMBO E8 - VOW E2
F1
thuis
VOW F1
Venhorst F1
F2
uit
Venhorst F3
VOW F2
F3
uit
Gemert F11
VOW F3
MB1 thuis
VOW MB1
HVCH MB1
MB2 uit
Rood Wit'62 MB1 VOW MB2
MD1 uit
HBV MD1
VOW MD1
MD2 thuis
VOW MD2 - Venhorst MD1
ME1 uit
Margriet ME1 VOW ME1

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

VOW Veteranen 22 nov 2014
15:00u

VOW Vet

Venhorst

VOW Senioren 23 nov 2014
14:30u
10:00u
uitgesteld
11:00u
11:30u
10:00u

Juliana Mill 1
VOW H1
VOW H2
Avanti'31 3
Nijnsel/TVE Reclame 4
Mariahout 6
VOW H4
VOW VR1
Volkel VR1
VOW VR2
ELI VR1
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Lijn B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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VOW H3

VOW Senioren 16 nov 2014
VOW VR1 SCV'58 VR1
VOW VR2 UDI'19/Beter Bed VR2

0-3
1–1

Ponyclub de Reigertjes – Shirly van
Dijk en Emma Boes tot nu toe eerste
van de kring!
Een aantal van onze fanatieke ponyruiters waren afgelopen
weekend te zien op de derde selectiewedstrijd in Uden.
Shirly van Dijk werd 2e , maar wederom 1e van de kring!
Emma Boes haalde ook weer een aantal selectiepunten
binnen door een nette 4e plaats te behalen. De knappe
resultaten van de afgelopen weken zorgen ervoor dat beide
dames nu 1e van de kring staan!
De overige behaalde resultaten
Uden
Klasse DE L1
Pl.
Shirly van Dijk
Harley Davidson

Pnt.
2e

Klasse DE L2
Emma Boes

191

Silvano

4e

206
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Jeugdonthulling 15-11-2014

Je masker afzetten, hoe doe je dat eigenlijk? De dood is iets
waar zowel jong als oud mee te maken krijgt en leuk is het
nooit! Om de confrontatie uit de weg te gaan, of omdat we
niet goed weten hoe we er mee om moeten gaan, zetten we
ongemerkt een “masker” op. In het begin is dat fijn, maar
op den duur gaat het schuren. “Vanbuiten ben ik sterk,
maar vanbinnen ga ik kapot”. Gertie Mooren, schrijfster
van het boek ‘Ik zet mijn masker af’, is hierover in gesprek
gegaan met jongeren. Het bleek dat jongeren niet meteen
behoefte hadden aan lotgenotencontact, maar dat ze nu
beseffen dat ze hier juist kracht en steun uit halen.
Gertie Mooren en Tineke van Asseldonk, willen samen
jong volwassenen in de leeftijd van 18 tot en met 30 jaar de
gelegenheid geven om hier over te praten. Er worden vier
bijeenkomsten georganiseerd vanaf 15 januari 2015. De
groep komt op donderdagen samen van 19.30 uur tot 21.00
uur. Voel jij je aangesproken, neem dan vrijblijvend
contact met Gertie of Tineke op.

Een spannende en gezellige middag in het thema ‘Holland’!
De middag werd geopend met een optreden van de
allerkleinste dansmariekes en daarna namen we afscheid
van oude jeugdprins Nick en jeugdprinses Poppy en hun
gevolg. Ze mochten voor de laatste keer live hun
prinsenlied zingen om vervolgens plaats te maken voor de
kandidaten die deze middag gingen strijden om de titel.
Het eerste spel verkleding en klompen lopen ging niet
iedereen makkelijk af. Spel 2 Kaas en Muis en spel 3 het
koeien melken was voor de meeste kandidaten een bekend
spel van de EGZ. Het was een spannende strijd maar en er
Tineke van Asseldonk
kon van alles gebeuren. Bij spel 4 moest men ballen tegen
Praktijk Verliesbegeleiding
de wieken van de molen gooien. Dat was nog niet zo
Keslaerstraat 49
gemakkelijk. Om 15.30 uur waren we aangebroken bij het
5465 RM Veghel.
laatste spel. Afhankelijk van het totaal aantal behaalde
T 0413 85 14 16 M 06 16 99 44 41
punten mochten de kandidaten punten inzetten op de
info@praktijkverliesbegeleiding.nl
nieuwe prins Mark I of zijn adjudant Frens. Ze moesten
http://www.praktijkverliesbegeleiding.nl
erwtensoep maken en de ingrediënten alleen met hun mond
in de pan doen en vervolgens een chocoladebol voor
Simeonshof ruimt op
minimaal de helft opeten. Mark kreeg dit in een mum van
tijd voor elkaar en was de winnaar.
Op zaterdag 29 november a.s. verkoopt Simeonshof in Erp De nieuwe heersers waren bekend, namelijk jeugdprins
van 10.00 - 13.00 uur spullen die niet zijn meeverhuisd naar Luuk en jeugdprinses Nienke. Zij werden geïnstalleerd door
Prins Mark I, waarna ze bekend maakten wie hun
het nieuwe gebouw. Op de rommelmarkt bieden zij
allerhande spullen aan zoals meubels, aankleding, huisraad, adjudanten werden. Luuk koos adjudant Mike en Nienke
servies, kerst- en sinterklaasspullen, spellen, opbergrekken adjudante Julia. Voor het eerst dit jaar werd de nar uit groep
8 geloot. Dit is Ruben geworden.
enz.
De organisatie hanteert die dag het concept kopen en direct Uit onze hoge hoed werd de raad van elf getrokken. Dit zijn
Wesly, Annelie, Maud, Thijs, Tim, Lieke, Stijn, Luc,
meenemen. De opbrengst komt geheel ten goede aan
Joep, Nina en Sem.
activiteiten en ontspanning voor de cliënten van
Aansluitend volgde het eerste woordje van onze nieuwe
Simeonshof.
jeugdprins Luuk en jeugdprinses Nienke. Ze bedankten
Belangstellenden zijn tussen 10.00 tot 13.00 uur van harte
iedereen voor de aanwezigheid en nodigden allen uit voor
welkom in d’n Overkant, Paus Joanneslaan 23 in Erp.
hun jeugdreceptie op zaterdag
22 november. Ook wensten ze
iedereen alvast een prettige
carnaval toe. Het was een zeer
geslaagde middag met veel
spanning en sensatie, mooie
optredens van de dansmariekes
en we hebben genoten van de
klanken van ToeterNieToe.

Tot aanstaande zaterdag!
Alaaf
Groetjes de jeugdcommissie
cv de Reigers
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zien een verminderde aantrekkelijkheid voor nieuwe
bedrijven om zich in Veghel te vestigen of voor bestaande
bedrijven om hier te blijven, met alle negatieve gevolgen
DDB trekt een tweetal zaterdagen
voor de werkgelegenheid en welzijn van dien. Dat stelt ons
uit om bij verenigingen op bezoek
niet gerust.” DDB voorspelt daarnaast een toename van het
te gaan. Op 22 en 29 november
sluipverkeer: Veghel zit immers in een fuik tussen de
kloppen DDB-fractieleden spontaan
dubbelbaans weg in het noorden vanuit Den Bosch en
aan op sportvelden en bij
vanuit het zuiden vanaf Laarbeek. Daar waar deze overgaat
verenigingsactiviteiten.
in een enkelbaans N279 zullen files gaan ontstaan. “Het
Verenigingen, en dan met name de
verkeer zal op zoek gaan naar alternatieven en deze
buitensportverenigingen, zitten in zwaar weer. Vanuit haar
vinden.”
oppositierol ziet DDB met lede ogen aan dat het college
Het steekt DDB dat Veghel het minst krijgt, maar wel het
liever inzet op privatisering dan op zelfwerkzaamheid.
meest betaalt: “Wij hoeven hier toch niet het braafste
“Maar privatisering is een kortetermijnoplossing, terwijl
jongetje van de klas te zijn!” De partij diende daarom een
zelfwerkzaamheid juist hét instrument kan zijn om van 1
motie in om gereserveerde bedrag van ruim drie miljoen
euro 2 euro te maken.” DDB constateert bovendien
euro voor de Ruit vooralsnog in de ijskast te laten staan en
ongelijkheid: “Verenigingen in Veghel worden anders
pas te beslissen als er meer duidelijkheid is: “Anders is het
behandeld dan die in de kerkdorpen, omdat ze nu eenmaal
beter direct te investeren in Veghelse problemen, zoals het
groter zijn. In onze ogen is dat onderscheid niet terecht. Wij
tegengaan van sluipverkeer of de parallelstructuur langs de
vinden dat iedere vereniging gelijk behandeld moet worden,
A 50 bij Eerde.” De raad stemde in met het voorstel.
onafhankelijk van de grootte.”
DDB diende vorige week een motie in om het college ertoe
Eigenzinnige Engelse folkband 4 Square in
te bewegen er samen met de verenigingen uit te komen en
een ‘gedragen’ voorstel te presenteren. De partij kreeg
Veghel
helaas nul op rekest en wil nu graag zelf met de
Op het podium van galeriecafé De Afzakkerij op CHV
verenigingen in gesprek over de toekomst.
Noordkade staat zondag 23 november de uit Manchester
Verenigingen die zeker willen zijn van een bezoek, doen er afkomstige formatie 4 Square. Dit in een akoestische
goed aan zich te melden via info@ddb-veghel.nl of
zetting spelende kwartet maakt eigenzinnige folkmuziek met
telefonisch via (0413) 21 34 10. In overleg is uiteraard ook veel passie. In hun Europese tour doen ze in ons land
Eindhoven en Veghel aan. Aanvang optreden 15.00 uur,
een ander tijdstip mogelijk.
de zaal is open om 14.00 uur en de toegang is gratis, een
vrijwillige bijdrage is altijd welkom.
DDB: ‘Er zit een barst in de Ruit’
4Square bestaat inmiddels zeven jaar. De bandleden maken
hun muziek met veel passie, vuur en virtuositeit. De
Tijdens de behandeling van de
combinatie van hun driestemmige zang, viool, mandoline,
begroting heeft DDB – nog maar
piano en percussie maakt overal waar ze optreden veel
eens – haar zorgen uitgesproken
indruk. Ze speelden inmiddels op festivals over de hele
over het huidige Ruit-voorstel
wereld. ‘Een bijzondere muzikale reis met elementen van
van de provincie. Was het plan
traditionele folkmuziek, eigen composities beïnvloed door
ooit bedoeld voor verbetering van
jazz, Cubaanse ritmes en Radiohead’ zo typeerde The Folk
‘bereikbaarheid’ en
Show van BBC Radio2 een optreden. Buitengewone
‘robuustheid’ met gunstige effecten op economische
muzikaliteit en ongelooflijk veel energie is het
ontwikkeling, werkgelegenheid en welzijn; het huidige
handelsmerk. 4 Square bestaat uit Nicola Lyons: viool,
plan geeft geen enkele verbeterde bereikbaarheid voor
zang en dans; Jim Molyneux: piano, accordeon en zang;
Veghel.
Michale Giverin: mandoline en gitaar en Dan Day:
DDB-fractielid Geert van de Ven omschrijft zijn zorg: “We percussie en zang.

DDB bezoekt verenigingen
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Zondag 23
november 2014

De FietsenWinkel
Zijtaart

Veldtoertocht
30 - 36 - 45 km
De tocht wordt georganiseerd door WTC Zijtaart en gaat voor
het merendeel over onverharde paden door de bossen van het
Lijnt (36-45km), Mariahout (36-45km), Vressel, Moerkuilen,
Eerde en Logtenburg. Over vaste mountainbikeroutes, unieke
paden en verbindingsroutes. Halverwege de tocht is er een
pauzeplaats ingericht met drinken, koek en fruit.
Startplaats: Caf«-Zaal Kleijngeld, Past. Clercxstraat 55,
Zijtaart.
Vertrek:

tussen 8.00 en 10.00 uur

Inschrijfgeld:

 4,00

Deelnemers beneden 16 jaar betalen slechts  2,00.
NTFU leden krijgen  1,00 korting.
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We wensen de kopers veel plezier met hun diensten. En de
aanbieders die hun dienst nog uit moeten voeren, heel veel
succes.
Als laatste willen we iedereen heel hartelijk bedanken
namens de commissie en de beide verenigingen.

BEDANKT!!!

BEDANKT!!!
Team Nin-Li uit Zijtaart neemt alle
prijzen mee in Beek en Donk!

Een jaar geleden begon een commissie samengesteld uit
CV De Reigers en Fanfare St. Cecilia aan de
voorbereidingen van de 5de dienstenveiling. Zou het gaan
lopen? Worden er genoeg kavels aangeboden? Komt er
publiek om te kopen? Dat soort vragen spelen dan allemaal.
En dan is het zondag 16 november. Bijna 300 kavels
worden er aangeboden. Heel veel verschillende goederen en
diensten zodat er voor iedereen wat te koop is. Een goed
gevulde zaal met enthousiaste bieders. Een recordopbrengst
van maar liefst € 30.077, -.
Onder leiding van de veilingmeesters Björn, Gerard, Ton en
Wiljan werd een strakke planning aangehouden om de
kavels aan de man te brengen. Om 13.00 uur openden de
Boemelaars het programma gevolgd door Theaterkoor Klik.
De sfeer was gezet. Klokslag half twee opende voorzitter
van de commissie Björn van der Heijden de veiling. Half
acht ging de laatste kavel in de verkoop.
Het was wat we graag wilden: een waar volksfeest waar
iedereen genoot.
Maar dat kan alleen door de vele aanbieders van goederen
en diensten. De kopers van al deze kavels. Alle vrijwilligers
die op welke manier dan ook hun bijdrage hebben geleverd.

Afgelopen zaterdag 15 november heeft Steven Jonis zijn
eerste belt overmeesterd. De partij tussen Steven Jonis en
Jaimy Duijmelinck
werd beslist over 3
rondes van 3
minuten met
eventueel nog een
ronde verlenging.
Steven won zeer
overtuigend op
punten, een extra
ronde was dan ook
zeker niet meer
nodig want hij gaf
Jaimy 2 keer 8 tellen.
Dit is een mooie stap
in zijn vecht carrière
voor de toekomst, we
gaan de naam Steven
Jonis nog vaak
horen. Melvin aan de
aftrap van ons team, bij zijn eerste nieuwelingenpartij heeft
hij een mooie winst behaald op punten. Het was goed te
zien dat de vele trainingsuren met Steven hem goed hebben
gedaan. Marilène moest erg lang wachten op haar partij, ze
kwam uit tegen een meisje van 18 jaar. De partij begon en
Marilène wilde sportief groeten zoals dat hoort, maar in een
eerste partij van beide meiden kan dat wel eens vergeten
worden. Haar tegenstandster begon gelijk met een
combinatie waarop Marilène meteen een antwoord had.
Marilène heeft 3 ronden lang de overhand gehad, het
publiek wilde dat de coach van de tegenstandster de
handdoek in de ring gooide, maar die gaf geen gehoor.
Marilªne proficiat met deze eerste overwinning.
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Optocht Reigerland
Diverse wagenbouwers zijn alweer druk bezig. Andere
overwegen dat hopelijk binnenkort te gaan doen, evenals de
groepen en individuelen.
Bij de optochtcommissie is de vraag
binnengekomen of er dit jaar weer
nieuwe en nog strengere regels komen.
Wij kunnen daar heel kort in zijn. Nee.
Afgelopen jaar is de optocht in Zijtaart
heel goed verlopen (op die ene regenbui
na!), iedereen heeft zich aan de gemaakte
afspraken gehouden en dus ook aan de
regels. Natuurlijk weten we niet wat de
gemeente wil, daar zijn we wel afhankelijk van, maar voor
onze optocht hoeven de optochtregels niet te veranderen.
De optochtcommissie hoopt wel dat iedereen die het
afgelopen jaar heeft meegedaan ook het komend jaar van de
partij zullen zijn. Natuurlijk zijn ook nieuwelingen van
harte welkom. De prachtige optocht die Zijtaart al jaren
heeft, is alleen maar mogelijk als we daar met zಬn allen aan
meewerken. Dus doe mee.
Het kan zijn dat je toch nog vragen hebt over de optocht.
Laat ze ons dan weten. Mail ze door naar:
optocht@cvdereigers.nl.
Veel plezier en succes met de voorbereidingen.
De optochtcommissie

Nieuwe sponsor voor
VOW-Vrouwen 2!
Een goed gebruik binnen de voetbalsport is dat teams
gesponsord worden en ook bij VOW kennen we zulke
sponsors. Onlangs is het bestuur er in geslaagd om voor de
Vrouwen 2 van VOW een nieuwe sponsor te vinden, het
betreft eethuis De Reiger, met als directie Anja, Joop en
Mike Versantvoort uit Zijtaart. Eethuis De Reiger is al
sinds jaar en dag een trouwe sponsor van VOW en zij
geven met deze
sponsoring aan, dat
ze VOW een warm
hart toedragen en dat
men het
verenigingsleven in
het dorp Zijtaart erg
belangrijk vindt. Het
bestuur is blij met
deze hernieuwde
driejarige
overeenkomst. De
vrouwen van het
team zijn zeer te
spreken over deze
leuke geste bleek bij
de overdracht van de
tenues. Na een
dankwoord door de

voorzitter van VOW Toine Adriaans richting de familie
Versantvoort, uiteraard vergezeld van bloemen, is het eerste
shirt officieel overhandigd (zie foto).
Aansluitend is er een teamfoto gemaakt waar links ook
Anja, Joop en Mike Versantvoort op staan. Het bestuur en
de Vrouwen 2 van VOW willen Eethuis De Reiger
nogmaals bedanken voor dit spontane initiatief. Bedankt.
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“Mi ons kan ‘t uitlope”
Op zondag 23 november is er gelegenheid om Prins Mark
d’n Urste, zijn Adjudant Frens en hun dames Ingrid en
Miranda te feliciteren op hun receptie van 11.11 uur tot
16.30 uur.

Jeugdprins Luuk en jeugdprinses Nienke.

In een gezellige en volle gymzaal ’t Klooster in Zijtaart is
vrijdagavond Mark van de Ven onthuld als Prins Mark d’n
Urste van De Reigers.
Prins Mark d’n Urste is 31 jaar en heeft een eigen
schildersbedrijf. Samen met zijn vriendin Ingrid Jansen
woont hij in de Ceciliastaat te Zijtaart. Ingrid is al bijna 4
jaar werkzaam als kapster waarvan het laatste half jaar bij
Coiffure Favori in Erp. Mark voetbalt in het derde van
VOW Zijtaart als laatste man en is een fanatiek skiër. Als
trouwe supporter van PSV is hij vaak in Eindhoven te
vinden. Ook zit Mark in het bestuur van de Zijtaartse
Ondernemers Vereniging waar hij mede verantwoordelijk is
voor de organisatie van onder andere Zijtaart Biedt Meer.
Met vriendengroep De Klojoos waren zij jaren lang een
vaste verschijning in de Zijtaartse optochten.
Adjudant van Prins Mark is Frens van der Zanden. Frens
runt al meer dan 12 ½ een Bouwadviesbureau in Zijtaart en
zit al 7 jaar in de Raad van Elf. Zijn vrouw Miranda is al 10
jaar leidster van de Dansmariekes en bekleed ook een
bestuursfunctie bij CV de Reigers.
Hun motto tijdens het Carnaval is:

Hierbij nodigen wij u uit om ons deze middag te
komen feliciteren. En daarbij natuurlijk ook hun
adjudanten Mike van Dijk en Julia Gottenbos, nar
Ruben van Boxmeer en de voltallige jeugdraad, die
bestaat uit:
Wesly van de Lockant Annelie Zoete Maud van
Dommelen Thijs van Moorsel Tim van Bakel Lieke
Timmermans Stijn van Kessel Luc Brugmans Joep van
Zutphen Nina Brugmans Sem Verhoeven
Het dorpshuis gaat om 12.00 uur open.
Het programma begint om 12.30 uur en duurt tot
ongeveer 16.00 uur
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De klok hebben horen luiden…
Ouders vragen zich soms af of hun kind wel goed hoort.
Vaak wordt gezegd dat een kind ‘Oostindisch doof’ is.
Testen kunnen uitwijzen dat een kind goed hoort en toch
lijken bepaalde zaken (bijv. op school) niet goed binnen te
komen. Het kan zijn dat een kind inderdaad wel goed hoort,
maar niet goed kan filteren op omgevingsgeluid. In een
rustige situatie hoort het kind voldoende, maar in een volle
klas gaat er veel langs hem heen. Het gaat dan om de
auditieve verwerking; de verbinding van de oren naar de
hersenen, die tekort kan schiet. Dit kan ook een verklaring
zijn voor dyslexie. De Johansen Sound Therapy kan
uitkomst bieden. De therapie bestaat uit een onderzoek,
naar aanleiding waarvan een persoonlijke cd wordt
gemaakt, die 10 minuten per dag (bijv. bij het slapen gaan)
geluisterd wordt. Op basis van een nieuw audiogram na 2
maanden wordt een nieuwe cd gemaakt. Na zo’n 5-8 cd’s is
het resultaat een audiogram volgens de optimale
gehoorcurve. Dit betekent een verbeterde auditieve
verwerking, waardoor het kind de aangeboden informatie
veel beter in zich opneemt en zich beter kan concentreren.
Dit alles is wetenschappelijk onderzocht en de resultaten
zijn verbluffend. Afgelopen zondag was uitleg hierover te
zien bij het SBS6-programma ‘Mijn lichaam, mijn zorg’.
Aanstaande zaterdag om 14.30 uur wordt dit programma
herhaald.

voor een optimale ontwikkeling
Iriz Begeleiding, orthopedagogiek en
breintherapie
Hanneke van Asseldonk
Pater Thijssenstraat 41
5465 SC Zijtaart
www.irizbegeleiding.nl
info@irizbegeleiding.nl
06 23761913
Lid van NVO en NOAG
KvK: 17285371
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KBO Zijtaart vertoont natuurfilms
De komende
filmmiddag 24
november staat in
het teken van twee
adembenemende
afleveringen van
natuurfilms.
In Untamed
Americas zien we de ongerepte natuur van het Amerikaanse
continent zoals we die nog nooit hebben gezien  van een
grizzlybeer op zoek naar prooi in de Rocky Mountains tot
en met jaguars die in de Zuid-Amerikaanse jungle jagen op
kaaimannen. We hebben deze maandag gekozen voor de
afleveringen:
Mountains
Mountains gaat over de
reeks bergketens die zich
over zo'n 15.000
kilometer uitstrekt van
Alaska in Noord Amerika
tot de Andes in Zuid
Amerika. Amerika heeft
geweldige verrassingen in
petto. Veel dieren zijn
alleen hier te vinden. Niet
alleen de wezens zijn
schitterend, het is ook een
land van superlatieven met de langste bergketen de Andes,
het grootste regenwoud in het Amazonegebied

Coast
We volgen de uiterst
gevarieerde kustlijnen van het
continent, inclusief
adembenemende flora en fauna.
We doen fascinerende
ontdekkingen over gedrag van
dieren en krijgen een compleet
nieuwe kijk op deze prachtige
schepsels

Deze filmmiddag wordt speciaal
georganiseerd voor de leden van de
KBO.
Wanneer: maandag 24 november
2014
Waar: Ontmoetingszaal Dorpshuis
Zijtaart
Aanvang: 13.30 uur, met een kleine
pauze om een consumptie te kunnen
kopen.
Kosten: Gratis
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Middagworkshop MIK PB: Van een
oud boek iets bijzonders maken!
Maandag 24 november wordt een workshopmiddag
gegeven bij MIK Pieter Brueghel waarbij je van een oud
boek een uniek pronkstuk maakt. Als je op zoek bent naar
een uniek Sint of kerstcadeau, tijdens deze middag maak je
het zelf onder deskundige begeleiding. De workshop heet:
“Van ezelsoor naar tekst-art”. Van een oud boek wordt
bijzonder sculptuur gemaakt. Je gaat met de bladzijden aan
de slag en bewerkt deze, zodat er een ruimtelijk beeld
ontstaat. Maak bijvoorbeeld van de letters en namen van je
geliefde of kinderen een ruimtelijk beeld ín een boek. Het
boek wordt een sculptuur op zichzelf, met bijzondere in- en
doorkijkjes. Voor zowel beginners als gevorderden
geschikt. Tip: MIK Pieter Brueghel heeft ook leuke
cadeaubonnen te koop. Meer info www.mikweb.nl of bel
0413-782000.

Interpunctie
PAS/Ouderverstoting/oudervervreemding
PAS is een afkorting van ಯParental Alienation Syndromeರ
oftewel ouderverstotingssyndroom. De ene wetenschapper
noemt het ouderverstoting, de andere noemt het
oudervervreemding of het geprogrammeerde kind. Het is
allemaal hetzelfde. In dit artikel gaat het om vaders die
verstoten zijn waarin moeder een kwalijke rol speelt. Met
nadruk wil ik zeggen dat het omgekeerde ook voorkomt!
Onderstaande gedragingen kunnen PAS veroorzaken:
• moeder laat het kind denken dat de vader een
gevaarlijke partij is;
• moeder ziet het nut van een tweede ouder niet in;
• het kind mag beslissen wanneer ze hun eigen vader
willen zien;
• moeder overdrijft de tekortkomingen van de vader;
• alles wat vader doet is slecht, van hobby's tot vrienden
en tot werk;
• alle herinneringen aan vader worden uit huis gehaald;
• brieven, kaarten en pakjes worden niet doorgestuurd;
• verdachtmakingen in verband met incest en
mishandeling worden ingezet;
• moeder belt kind wanneer deze bij vader is;
• telkens een excuus bedenken op de dag dat vader het
kind bij zich behoort te hebben;
• na ieder bezoekje aan vader wordt het kind
onderworpen aan een kruisverhoor.
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Vaak beseffen zij ergens wel dat er eigen belang zit bij het
dwarsbomen van het contact met de andere ouder, maar
kunnen zij daar zoveel zgn. ಯgoedeರ argumenten voor
vinden dat ze het zelf geloven. En die goede argumenten
zijn er soms ook echt. Het is een zeer lastig fenomeen,
waarbij de verstoten ouder (vaak uit pure onmacht) soms tot
gekke dingen in staat is. Ook dat is niet goed te praten,
maar gebeurt helaas veel.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Counter Jib vervangt Euro Cinema
VEGHEL- In galeriecafé De Afzakkerij op CHV
Noordkade staat zondag 16 november door
omstandigheden niet de eerder aangekondigde
jazz/soul/funk formatie Euro Cinema, maar Counter Jib
op de planken. Dit muzikale trio staat voor onvervalste
rock in de traditie van Nirvana en Foo Fighters. Aanvang
optreden 15.00 uur, de zaal is open om 14.00 uur en de
toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is altijd welkom.

Drie vrienden. Vier hoofdletters. R.O.C.K. Dat is Counter
Jib. Ooit woonden zanger/gitarist Florian Wolff, drummer
Rolof Groothoff en gitarist Wouter de Graaf in hetzelfde
huis in Utrecht. Nooit kwam het ervan om samen muziek te
maken. Wouter toerde langs huiskamers met het
akoestische trio White Days, Rolof drumde bij Beste
Singer-Songwriter-finaliste Mevrouw Tamara, Florian werd
solo gekroond tot 3FM Serious Talent en speelde op
Lowlands, Indian Summer en Eurosonic. Alle drie maakten
ze oprechte, akoestische muziek, maar toen de sleutel van
het oefenlokaal werd omgedraaid, kwamen er onvermoede
oerkrachten naar boven. Krachten die het trio met blote
handen wist om te buigen tot potige liedjes.
Stijf van adrenaline
Was het omdat het trio opgroeide met de muziek van
Nirvana, Foo Fighters en Queens Of The Stone Age? Of
omdat de wereld wel wat ongepolijste, recht voor zijn raap
energie kan gebruiken? Feit is dat de muziek van Counter
Toch zijn deze moeders niet altijd zo bewust bezig om hun Jib stijf staat van adrenaline en testosteron. Counter Jib
bestaat sinds maart 2013. Na een paar maanden lag er de
kinderen te manipuleren. Vaak zijn er ook onbewuste
goed ontvangen EP Secret Showroom, nog geen jaar later is
dingen die meespelen (de angst voor verlies van het kind,
er het debuutalbum Mirk & Marvel, dat door crowdfunding
de angst of de eigen pijn t.a.v. de ex-partner, oude traumaಬs
gefinancierd werd. De snelheid van het schrijfproces hoor
uit het verleden kunnen een rol spelen). De vrouwen in
je terug in de muziek. Mirk & Marvel klinkt puur en
kwestie worden vaak neergezet als boze heksen, wat
primair, energiek en catchy as hell. Hard maar toegankelijk,
begrijpelijk is vanuit het perspectief van de verstoten ouder, als gespannen spieren onder een zachte huid. De video van
maar niet altijd kan het hen 100% worden aangerekend wat de eerste single Golden Sofa beleefde zijn primeur bij
zij doen.
Cortonville. Ook daarin gaat het trio terug naar de essentie.
Gewoon drie gasten met hun instrumenten die het beste uit
zichzelf halen.
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