Potgrondactie voor zijtaarts jeugdcarnaval!
In navolging op het succes van de potgrondactie die Mari, Mark en Mimi van der Heijden
vorig jaar hebben gehouden voor Alpe d'HuZes, krijgt de potgrondactie dit jaar een
vervolg…
De jeugdcommissie van CV de Reigers en leden van vriendengroep Kneup willen deze
actie samen wederom tot een succes maken. De opbrengst van de actie komt volledig ten
goede aan de Zijtaartse carnaval, specifiek voor de jeugd.
Op zaterdag 7 maart vanaf 15.00 uur komen wij langs alle huizen in Zijtaart om potgrond te
verkopen en u kunt het ook afhalen bij M. van der Heijden Autocentrum Zijtaart.
We hebben er, evenals voorgaand jaar, voor gekozen om de wat duurdere maar kwalitatief
goede potgrond van Legro te verkopen.
De prijs voor een zak van 50 liter potgrond is € 4,00; 3 zakken voor € 10,00.
Het is mogelijk uw bestelling al door te geven via de mail; potgrondzijtaart@hotmail.com.
Vermeld uw naam en adres en we brengen de potgrond graag naar u toe (binnen 15 km
rond Zijtaart). Alles wordt uiterlijk 14 maart geleverd. Ook kunt u bellen naar Autocentrum
M. van der Heijden Zijtaart, die ons tijdens de actie ondersteunt: (0413) 36 33 74.
Mimi en Anne helpen u graag!
Mocht u 7 maart niet aanwezig zijn, dan kunnen we het later nog leveren.
Alvast bedankt voor u steun!
Jeugdcommissie CV de Reigers en vriendengroep Kneup

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Woensdag: 18 februari 19.00 u. Aswoensdagviering Pater van Delden (Gem.Koor)
Zondag: 22 februari 9.30 u. 1e zondag v.d. Vasten Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Jrgt. Gerardus Verhoeven; Piet en Martina Vervoort- van Kessel; Jrgt.
Pastoor van de Kant; Jan van de Ven en zoon Rob; Overl.oud. Antoon en Betje van den
Berg- van Eijndhoven (vanw.verjaardag); Johan en Jaan Schepers- van Nunen en zoon Jos
(vanw.verjaardag); Overl.oud. van Bakel- de Koning en overl.familie; Jrgt. Harrie van den
Berkmortel en overl.familie Timmers- van Asseldonk; Piet en Antje van der LindenRaaijmakers (nms.Kath.Bond van Oud.); Herman en Marie Hooijmans- van der Ham en
dochter Anny; Noud van Aseldonk; Jrgt. Harrie van de Meerakker.

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance
Huisartsenpost:

112

0900-8860

Avond, nacht en het weekend
Politie
direct
0900-8844
Wijkagent Zijtaart D.Michiels 0900-8844
Brandweer
direct
073-61.23.123
Ambulance
direct
0412-63.15.15
Stadhuis Veghel en storingsnr. 14-0413

Zijtaart:
Kerkberichten
Dorpshuis Zijtaart
Basisschool "Edith Stein"
Tennispark Zijtaart
De Vonders (VOW)
Meldpunt Thuiszorg
Aanzet maatschappelijk werk

36.58.61
36.66.79
36.51.68
76.90.25
35.03.77
0900-8803
36.69.86
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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.

PRACHTIGE OPTOCHT
DOOR REIGERLAND
Om precies 13.30 uur zette de eerste deelnemertjes zich in
gang voor de 49e optocht van
Reigerland. Leuk om te zien waartoe
kinderen al in staat zijn en hoe zij ook
het publiek er bij betrekken. Het is te
hopen dat zij blijven deelnemen, want
de jeugd heeft de toekomst.
Al loopt het aantal wagens de afgelopen
jaren terug, toch presenteerde Zijtaart
weer een complete optocht met
prachtige groepen die nagenoeg
allemaal een act opvoerden. Het weer
was deze keer gunstiger gezind, de zon scheen regelmatig
en de temperatuur was aangenaam. Het publiek vond het
dan ook niet erg dat alles wat langer duurde.
De prijsuitreiking was weer als vanouds. Een volle zaal en
prijs voor nagenoeg alle deelnemers.
Het is wel een duur jaar voor de wisselbekers, want drie
van de vier mochten er definitief worden gehouden. Bij de
individuele was dat door Pat en Patries, bij de kleine
groepen door ’T Bloastrio en bij de grote loopgroepen door
B.V. Soffelt. Doordat de Dupkes bij de wagens algemeen
verslagen werden door Kneup, kan die wisselbeker nog
minimaal een jaar langer mee. De wisselromkan voor het
meest carnavalesk idee was deze keer voor de X-faktor
(Maurits v Berkel), met zijn slechte “Motor-riek” wist hij
het publiek te vermaken. De publieksprijs ging voor het
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eerst buitendorps. Jong en Oud te samen met het Land van
Alaaf mocht deze prijs mee naar Heeswijk-Dinther nemen.
De complete uitslag vind je elders in dit blad.

KBO Zijtaart op de franse tour!
Voor de tweede keer dit seizoen draaien
we een franse film, “De Gendarme Van
Saint Tropez”.
Wie herinnert zich nog de oude films van
Louis de Funès, bekend van de televisie in
de jaren zestig.
Het verhaal begint als Ludovic Cruchot, een
politieagent uit een klein Frans dorpje, wordt overgeplaatst
naar de bekende Franse badplaats Saint-Tropez, waar hij tot
grote vreugde van zijn dochter Nicole wordt benoemd tot
hoofd van politie en onder
bevel komt te staan van
adjudant Jérôme Gerber. Al
snel krijgen de politieagenten
een groot probleem: een
groep koppig volhardende
naturisten. Terwijl haar vader
kennismaakt met zijn nieuwe
collega's en de jacht opent op
de nudisten, probeert Nicole
een jongeman te imponeren
door zich voor te doen als de dochter van de miljonair met
het mooiste jacht in de haven. Dit onschuldige leugentje
brengt een hele reeks avonturen op
gang! Deze eerste film uit de
legendarische Gendarmeserie over de
ongelooflijke avonturen van agent
Cruchot maakte Louis de Funès en zijn
grimassen op slag wereldberoemd. De
film is leuk, en is vooral grappig en
vermakelijk.
Deze filmmiddag wordt speciaal georganiseerd voor
de leden van de KBO.
Wanneer: maandag 23 februari 2015
Waar: Ontmoetingszaal Dorpshuis Zijtaart
Aanvang: 13.30 uur, met een kleine pauze om een
consumptie te kunnen kopen
Kosten: gratis
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voor het onderhoud van de begraafplaats en voor het graven
van de graven. Bij de rijvereniging heb je de hal mee
opgebouwd en bij concoursen verricht je allerlei hand- en
Elk jaar reikt Carnavalsvereniging De
spandiensten. Je hebt veel tijd gestoken in de bouw van de
Reigers de Orde van Verdienste uit. Deze
Mariakapel en nu ben je daar nog regelmatig te vinden voor
onderscheiding gaat naar iemand die zich al
het onderhoud. In Eerde heb je bij de renovatie van de
jaren inzet voor het leefbaar houden van ons
molen de helpende hand toe gestoken.
dorp; zich onopvallend inzet voor het
Fietst Piet door Zijtaart en wordt er ergens gewerkt dan
verenigingsleven of zich verdienstelijk
stopt Piet “om effe te kijken”. Maar dat duurt niet lang want
maakt voor de medemens.
“hij sjouwt meteen mee aan”. Piet is nog nooit zoveel van
De orde van verdienste 2015 is uitgereikt aan
huis geweest als in de tijd dat hij in de Vut zat of met
Piet van Zutphen.
pensioen is. Piet vraagt zich dan ook af hoe hij ooit nog tijd
heeft gehad
om te gaan
werken.
Piet, voor
velen in
Zijtaart en
daarbuiten
sta je altijd
klaar om te
helpen bij
hand- en
spandienste
n. Dan
wordt er
wel
aangepakt
en geen
half werk
verricht. Je
kinderen
zeggen
altijd: “We
hoeven ons
pap niet te
vragen
want hij is
Mari Bekkers onderstreepte de onderscheiding van dit jaar er toch”.
met de volgende warme woorden.
Piet, wij zijn trots op wat je allemaal doet en gedaan hebt
voor de Zijtaartse gemeenschap. Daarom verdien je het om
Piet, samen met je vrouw Sjaan woon je al vele jaren in de de orde van verdienste in ontvangst te nemen.
Keslaerstraat. Daar hebben jullie ook je kinderen
Piet en Sjaan, namens De Reigers wil ik jullie hartelijk
grootgebracht. Sinds enkele jaren zijn die allemaal het huis bedanken voor jullie geweldige inzet en feliciteren met
uit. Er zijn kleinkinderen bijgekomen en er is er nog een op deze eervolle onderscheiding.
komst.
Piet, hier in Zijtaart en ik denk daarbuiten ook nog wel, heb
jij heel veel vrijwilligerswerk gedaan. Vroeger als Jong
Nederland of de aspiranten van de KPJ op kamp gingen,
stond je klaar met de vrachtauto om de bagage en fietsen
weg te brengen en weer op te halen. Ook met de carnaval
was je paraat met de vrachtwagen om met de kraan de
wagens op te bouwen. Dat begon bij de groep de Gaos.
Andere groepen zagen dat en vroegen dan ook om jouw
hulp. Bij de veteranen van de KPJ ben je een actieve sporter
en een heel fanatiek lid. Rond de sportdag moet bijna alles
wijken en als er buiten gesport wordt, zorg jij dat het veld
klaar is. Je bent al jaren actief in Volksdansgroep Folklore
en samen met Sjaan ben je lid van de KBO. Je bent
vrijwilliger van het Dorpshuis voor de
buitenwerkzaamheden en je bent vrijwilliger bij de kerk

Orde van Verdienste 2015
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KBO
AGENDA
maandag 23 februari 13.30 uur Filmmiddag
dinsdag 24 februari 09.30 uur Seniorenkoor
dinsdag 24 februari 12.00 uur Eetpunt
dinsdag 24 februari 13.00 uur Vrij biljarten
dinsdag 24 februari 14.00 uur Line dansen
donderdag 26 februari 09.00 uur Wandelen
donderdag 26 februari 12.00 uur Eetpunt
donderdag 26 februari 13.00 uur Competitie biljarten
donderdag 26 februari 13.30 uur Kaarten
vrijdag 27 februari 13.30 uur Bridgen
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Jubileumconcert KLIK
bij vijfjarig bestaan

KAARTEN
Uitslagen van donderdag 12 februari 2015:
Jokeren:
1.Henk v.d.Linden
104 pnt.
Rikken:
1.Martien v.Zutphen
89 pnt.
2.Jan v.Zutphen
80 pnt.
Poedelprijs: Grard Pepers
- 19 pnt.
Loterij:
Mieke v.Boxmeer

SPORTAGENDA
VOW Veteranen 21 febr 2015
16:00u
VOW PVV
VOW Senioren 22 febr 2015
14:30u VOW 1
SES 1
11:30u VOW 2
Rhode 4
12:30u Boerdonk 3
VOW 3
11:30u VOW VR1
Avanti'31 VR1

Ontspoord heet de nieuwe theatervoorstelling waarmee
zang- en theatergroep KLIK op 5 en 6 juni op de planken
staat in het Het Klooster.
Zang- en Theatergroep KLIK heeft zich de afgelopen jaren
op de kaart gezet met shows als Hoteldeboot en Chateau
Migraine.
Dit jaar volgt een speciaal jubileumconcert ter ere van het
vijfjarig bestaan van KLIK genaamd ‘Ontspoord’. Het
belooft weer een spetterende show te worden met een lach
en een traan en heeft voor ieder wat wils.

VOW Jeugd zaterdag 21 febr 2015-02-16
A1
A2
C1
D1
D2
E1
E2
F1
F2
F3
F4
MB1
MB2
MD1
MD2
ME1

thuis
uit
vrij
uit
vrij
thuis
uit
thuis
thuis
uit
???
thuis
uit
0:00
uit
vrij

Prinses Irene A2
ASV'33 A2

14:30u
14:30u

ASV'33 D2

12:30u

VOW E2
VOW E1
Mariahout F1
VOW F3
VOW F2

9:30u
9:30u
10:30u
10:30u
10:30u

Vorsten bosche boys Ma1
HVCH Mb2

13:00u
15:00u

Hapse Boys MD1

11:00u

SPORTUITSLAGEN
Met carnaval is er niet gevoetbald
Nagekomen uitslag:
VOW Senioren 8 febr 2015
SDDL 1 tegen VOW H1 3 - 1

Momenteel is KLIK volop in de voorbereidingen van het
nieuwe theaterstuk waarbij zang afgewisseld wordt door
acteerwerk. De regie van Ontspoord is in handen van
Martine Grunwald en de muzikale leiding ligt bij Loek van
Vugt uit Oss.

Een van deze voorstellingen bijwonen?
Klik op www.vocalklik.nl of volg Zang- en
Theatergroep KLIK via social media. En noteer zeker
5 en 6 juni in uw agenda! Binnenkort start de
kaartverkoop.

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur
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UITSLAG 49e OPTOCHT REIGERLAND 2015
Kinderen groepen klein
1
Angry birds Bende van Seitert
2
Wij hebben een truukje
- Powergirls
2
We verven wa af Skon Durskes
4
In m'n wansie op vakansie
- De Loltrappers
5
Een likje verf Raddraaiers
Kinderen groepen groot
1
Groep 8 knalt er tegenaan - Groep 8
Kinderen individueel
1
De prins is hossen, buurman en buurman komen
het efkes oplossen - Buurman & Buurman
2
We kleuren de carnaval - De Groep Zonder Naam
Wagens buitendorps
1
Onderwater theater - C.V. De Promillikantjes
2
Land van Alaaf - Jong en Oud te samen
3
Mi carnaval zetten wij de fiets opzij en scheuren
mi di skon gerei vurbij - De Klumkus
4
Hippies (flower power) - Hedde ôit
5
Wij hebben de buit binnen - Hok 4 ever
6
Middeleeuwen - Ok skôn
7
Wij hopen volgend jaar beter te zijn - C.V. Volgas
Volwassen individueel
1
We hè'n un miss-ie! - Pat & Patries
2
Hells angels on the rood - Pi & Po
3
De irri-tantes - Irri-tantes
3
Rare kwasten - IeToo
5
Menne motor-riek is niet goed - X factor
6
Win un Miet & Griet - Flûgelgirls
7
Di bietje verf kan ok uitlope - Jan v Nunen
8
Mi ons kan het uitlopen - Ilona Bosch
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Volwassen groepen klein
1
Ons idee is "uitgelekt" - Bloastrio
2
We wille wel skilderu mar 't kan uitlope HeKaBeBo
3
We hebben overal lak aan - Select
4
Wij zen hier wild vrimd, mar we kunne mi
iedereen dur een deur - Vrimd wild
5
Wij zen ons baan kwijt - 5 minuten band
6
Wij zijn aan de lijn - De Padjes
7
Wij zèn uitgelope - De vrienden van de prins
8
Wij met z'n 4tjes - Fam de Vries
Volwassen groepen groot
1
Dur zit muziek in - B.V. Soffelt
2
Ok wij lope uit - Dames CV De Reigers
3
Rad(t)draaiers - Fusie
4
Ut de pomp kumt zat, dor hauwe we nie alleen
de bluumkes mi nat - Boskamp
5
Onze eigen wereld - De Kleats
6
Wij zen aon de rol, mar we zen onze tex(t)
kwijt - De Goas
7
We hebben er lak an - De verknipte kamelen
8
Tis uit de hand gelope - Klojoos/CV d'n Druipert
9
Ut wordt tegenwoordig nogal opgebloaze - Ut Flos
10
Mark vd Ven Schilderwerken - Familie vd Prins
Wagens algemeen
1
22 jaar Kneup, tijd voor een knalfeest - Kneup
2
Carnaval springt er uit - De Dupkes
3
Niks viert overal carnaval, te land, ter zee
en in de lucht - B.V. Niks
4
tis tog gin gezigt - Goei Geknoei
4
Een optocht zonder bier is publiek zonder
plezier - Pudding Mi Vel
6
Boeren bull shit - Witte Wa!!!
Wagens jongeren
1
tis tog gin gezigt - Goei Geknoei
2
Boeren bull shit - Witte Wa!!!
Publieksprijs
Land van Alaaf - Jong en Oud te samen
Wisselromkan
Menne motor-riek is niet goed - X factor
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Hun relatie leek duurzaam. Tegelijk waren er toen al
tekenen dat er dingen niet klopten.... Vriendin moest vaak
toestemming aan haar ouders vragen om allerlei stappen te
zetten, hield dingen voor haar ouders verborgen, en ook
Aanzet en Indigo starten groep
toen deze moeder zwanger was, werd dat geheim gehouden
voor mantelzorgers van mensen met dementie
voor de ouders van Lies. Toen het kind er eenmaal was
Op 2 maart start een groep voor mantelzorgers van
dementerenden. Veel mantelzorgers ervaren het krijgen van sloeg alles om. Lies en haar ouders waren weg van het
kleine meisje. Ze verwenden haar verschrikkelijk. De
voorlichting, informatie en praktische tips om met de
dementerende om te gaan als erg belangrijk. De combinatie natuurlijke moeder had daar regelmatig problemen mee:
nooit werd hun kind iets verboden door Lies, terwijl zij zelf
van informatie en bruikbare omgangsadviezen heeft het
probeerde grenzen aan te bieden (op te voeden). Het meisje
grootste effect. Daarom organiseren Aanzet
was inmiddels 5 jaar en werd door Lies nog steeds
(maatschappelijk werk) en Indigo (voor mentale
schromelijk verwend, evenals door haar ouders..... Echter,
ondersteuning) een cursus voor deze mantelzorgers.
Nederland telt naar schatting 250.000 mensen die lijden aan van de een op de andere dag, verdween Lies. Ze had een
nieuwe vriendin, en keek niet meer naar hun dochtertje om.
dementie. Ruim een miljoen mensen zijn betrokken bij de
zorg voor dementerenden. Meestal wordt deze taak verricht Dochtertje bleef maar vragen stellen: waar is Lies, wanneer
komt ze weer terug? De natuurlijke moeder probeerde op
door partners, kinderen en/of andere familieleden. Maar
allerlei manieren contact te krijgen met Lies. Hoewel ze de
ook vrienden, buren, e.d. kunnen deze rol op zich nemen.
ouders van Lies niet kon uitstaan, bracht ze dochtertje
Al deze verzorgers worden mantelzorgers genoemd.
daarheen, in de hoop dat Lies haar daar zou zien en zou
De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur. Na twee
begrijpen dat hun kind ook Lies nodig had. Natuurlijk werd
maanden gevolgd door een terugkombijeenkomst.
het kind door de ouders weer verwend. Ze vond het dus wel
Informatie-overdracht over dementie staat hierin centraal.
leuk bij opa en oma. Heel af en toe kwam in de betreffende
Daarnaast is er veel aandacht voor voor contact met
weekends Lies onverwacht langs. Het meisje kroop dan
lotgenoten. Bij voldoende deelname start de cursus op
bijna in haar. Lies liet dat toe, maar of ze er zelf behoefte
maandagmiddag 2 maart van 14.00 uur tot 16.00 uur. De
aan had, of ze het kind gemist had, niemand die het wist.
cursus wordt gegeven bij Aanzet, Iepenlaan 4, Veghel.
Ook haar ouders konden geen opheldering bieden. Na ruim
Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u contact
een jaar zo verder gerommeld te hebben, besefte moeder
opnemen met Astrid van den Heuvel (0413)74 50 90 of
Catrien van Zutphen (0413) 36 69 86. Na aanmelding vindt dat Lies blijkbaar niet om hun kind gaf. Ze hoorde dat Lies
met haar nieuwe partner weer een kind overwoog. Toen dat
er een kennismakingsgesprek plaats met de begeleider
nieuwe kind er inderdaad kwam, trokken ook haar ouders
waarna u besluit of u deel wilt nemen aan de groep.
zich terug. Ze hoefde niet meer langs te komen met hun
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website:
kleinkind..... Ik heb overigens nooit zelf kennis gemaakt
www.aanzet.nu of http://www.alzheimermet Lies, het hele verhaal is bij mij terecht gekomen via de
nederland.nl/udenveghel
natuurlijke moeder. Van deze vrouw kan ik alleen maar
zeggen dat zij er alles aan deed om hun kind een warme,
stabiele en liefdevolle opvoeding te geven.
Maar daarvoor heb je ook je partner nodig....
Zo af en toe denk ik: wat rommelen mensen
toch aan met hun kind.
Een rommeltje (over samengestelde gezinnen)
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
Moeder maakte een afspraak met mij vanwege hun "roze
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
gezin". Of eigenlijk leek dat al voorbij! Moeder en haar
vriendin Lies hadden besloten samen een kind te nemen.
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Wilt u het nieuwste programma wel eens zien of meer
weten?
Mensen van 55 jaar en ouder uit de gemeenten Uden en
Bel Vivaan, (0413) 74 55 78 op werkdagen tussen 9.00 en
Veghel en uit Heeswijk, Dinther en Loosbroek worden op
13.00 uur en vraag het programma aan. U kunt ook een eafspraak thuis opgehaald om met een groepje boodschappen mail sturen naar: bplusb@vivaan.nl of op de website
te gaan doen. Na de boodschappen is er tijd voor een kopje www.vivaan.nl kijken.
koffie, waarna de deelnemers weer thuis worden afgezet.
Vrijwilligers helpen de deelnemers bij het winkelen, als dat Wilt u mee met de BoodschappenPlusBus?
nodig is.
Bel Vivaan, (0413) 74 55 78 om u aan te melden als lid van
Hieronder het programma van maart 2015. Een vast
de BoodschappenPlusBus. Dat kost € 12,50 per jaar en u
onderdeel is het boodschappen doen op maandag en op
krijgt het programma dan elke maand thuisgestuurd. Thuis
donderdag.
kunt u op uw gemak in het programma uitzoeken op welke

BOODSCHAPPENPLUSBUS

BOODSCHAPPENPLUSBUS PROGRAMMA MAART
2015
ma

2

8.30-12.00u
13.00-17.00u

V&D en H&M Uden,
eventueel markt
JUMBO op Drossaard, Uden

di

3

10.00-17.00u

Met de chauffeur mee

wo

4

do

5

vrij

6

ma

9

di

10

wo

11

do

12

vrij

13

ma

16

di

17

wo

18

do

19

vrij

20

zo

22

ma
di

23
24

wo

25

do

26

vrij

27

ma
di

30
31

Uitstapje
10.00-17.00u Uitstapje
9.00-12.00u
13.00-17.00u
9.30-17.00u Uitstapje
8.30-12.00u
13.00-17.00u

‘De Acht Zaligheden’-route

tijd u met de BoodschappenPlusbus mee wilt. Geef dat
weer door en op de afgesproken tijd komt de bus
voorrijden.
Voor het winkelen en voor de uitstapjes kunt u zich vanaf
25 februari elke werkdag van 9.00 – 13.00 uur opgeven.

Kinderkleding en Speelgoedbeurs
JJC Erp

Jan Linders, Erp
EM-TÉ Uden
Winkelen in Kleef

Donderdag 12 maart oktober is er in het Jeugd en
Jongeren Centrum JJC aan de Ottenstraat in Erp van
20.00 tot 22.00 uur een gezellige kinderkleding- en
V&D en H&M Uden,
eventueel markt
speelgoedbeurs, waar men hun tweedehands
JUMBO op Drossaard, Uden kinderkleding en speelgoed aan kan bieden. De entree
9.00-17.00u Uit“De Breierij” in Beneden
is 1 euro per persoon, kinderen t/m 12 jaar gratis. Er
stapje Leeuwen
zijn nog enkele tafels te huur, kosten 10 euro per tafel,
10.15-16.30u UitDiner Zorgcentrum
afmeting 2.50x0.75m. Aanmelden kan op
stapje Maartenshof in Cuijk
vlooienmarkt@jjc-erp.nl. Meer informatie op
9.00-12.00u
Jan Linders, Erp
13.00-17.00u
EM-TÉ Uden
www.jjc-erp.nl.

13.30-22.00u Uitstapje
8.30-12.00u
13.00-17.00u
10.00-16.30u Uit18.15-22.00u stapje

Shell-diner in Den Haag
V&D en H&M Uden
JUMBO op Drossaard, Uden
Winkelen in Dukenburg,
Nijmegen
Alzheimercafé in Uden
Ooijpolderroute,
pannenkoek in Plasmolen

JAMSESSIE@DEKLUIS

Op zondag 1 maart 2015 organiseert De Kluis i.s.m.
MIK de eerste maandelijkse
10.00-16.30u UitJAMSESSIE@DEKLUIS. We willen jongeren kennis
stapje
laten maken met mede-muzikanten Ze kunnen samen
leren spelen, maar vooral veel lol met elkaar te hebben
9.00-12.00u
Jan Linders, Erp
13.00-17.00u
EM-TÉ Uden
“on stage”
9.00-17.00u UitMuseum Terug in de tijd,
Het is voor iedereen toegankelijk, maar gericht op de
stapje Horn
leeftijd 16 tot 23 jaar. Er is een complete backline
10.00-18.00u Uiteierbeurs in Arnhem/Velp
zoals drumstel, versterkers, toetsen, microfoons etc.
stapje
13.00-17.00u
JUMBO op Drossaard, Uden aanwezig. Wel graag eigen stokken en gitaren
meenemen!
10.00-17.00u UitKlooster ‘Nazareth’
stapje
10.00-17.00u Uitstapje
9.00-12.00u
13.00-17.00u
12.00-17.00u Uitstapje
13.00-17.00u
13.30-17.00u

Oirschot
‘De Peel’-route, herberg “De
Morgenstond”
Jan Linders, Erp
EM-TÉ Uden
Patissier Jan Bissels te
Middelrode
JUMBO op Drossaard, Uden
V&D en H&M in Uden

Het gaat een geweldige avond worden van 19:00 tot
22:00 uur. We hopen op een muzikale en gezellige
sessie!
Entree is gratis!
Adres: NCB-laan 52 , Veghel
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“Je Oppasdiploma halen”
Waardoor je een streepje voor
hebt en gemakkelijker aan een
oppasadres kunt komen!
Wat ga je allemaal doen ?
Hoe voer je een kennismakingsgesprek met de ouders
Hoe overleg je over de vergoeding
Hoe kun je kennismaken met de kinderen van het
oppasgezin
Hoe kun je zorgen voor veiligheid
Hoe gedraag je je aan de telefoon/deur als er (aan)gebeld
wordt
Wat doe je als de kinderen niet willen/kunnen slapen
Hoe om te gaan met opruimen, etenstijd en bedtijd
Zodat je na de oppascursus hebt geleerd om:
Positief om te gaan met kinderen.
Je kinderen kunt troosten.
Complimentjes geven en….
Regels en grenzen kunt aangeven
Voor wie : Maximaal 10-12 jongens en meisjes van 11 -14
jaar/ groep 8 basisschool tot 3e jaar middelbaar onderwijs
Wanneer:
Dinsdag 3, 10, 17 en 24 Maart 2015
van 19.00-20.30 uur.
Waar:
Centrum voor Jeugd en Gezin “ CJGgeeftantwoord”,
Inlooppunt Veghel, Stadhuisplein 47
Cursusleidsters: Constance Janssen en Frances Welte
Aanmelden en informatie:
Bent je geïnteresseerd in “Je oppasdiploma halen” dan kunt
je je aanmelden. Dit kun je doen door een email te sturen
naar info@cjggeeftantwoord.nl met je contactgegevens. Je
kunt ook bellen naar
0800 – 254 00 00. Hier kunt je ook terecht voor eventuele
vragen. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Andere Geluiden & Oranjewijk centraal bij
De Compagnie
Onder de titel ‘Andere Geluiden’ organiseert Kunstgroep de
Compagnie dit jaar weer een aantal bijzondere concerten.
Op zaterdag 21 februari is er in zaal De Apotheek op CHV
Noordkade om 20:00 uur een optreden van de veelzijdige
kunstenaar Niels Duffhues. Tevens wordt in première
‘Oranjewijk de film’ vertoond. De toegangsprijs voor het
concert inclusief de film is euro 7,50. Kaarten zijn
verkrijgbaar aan de zaal.
Filmmaker en muzikant Niels Duffhues maakte afgelopen
zomer een kunstfilm over de Veghelse Oranjewijk op het
moment dat er gesloopt, gerenoveerd, gebouwd en
opgeleverd werd. Niels maakt landschapsfilms en heeft met
deze film het veranderende landschap van de Oranjewijk
sfeervol in beeld gebracht.
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Meeslepende slowblues door
de Rusty Knucle Bluesband
In galeriecafé De Afzakkerij op CHV Noordkade in
Veghel is op zondagmiddag 22 februari een optreden te
zien en te beluisteren van de formatie Rusty Knucle
Bluesband. Deze band zet de traditie van een aantal
succesvolle optredens door blues(rock)formaties in De
Afzakkerij voort. De organisatie is weer in vertrouwde
handen van De Compagnie. Aanvang optreden 15.00 uur,
de zaal is open om 14.00 uur en de toegang is gratis, een
vrijwillige bijdrage is welkom.

Luistercursus klassieke muziek
Wegens succes geprolongeerd. Op velerlei verzoek zal
de basiscursus ‘Klassieke Muziek Luisteren’, die 2 jaar
geleden door Dick Boerefijn van de werkgroep muziek
bij Kunstgroep de Compagnie werd gegeven, worden
herhaald. Deze cursus zal ’s-avonds worden gegeven
van 20.00 uur tot 22.00 uur in zaal Het Magazijn, op de
eerste verdieping van De Proeffabriek op CHV
Noordkade.
Het gaat om de volgende cursusdata: Dinsdag 24 februari,
dinsdag 3 maart, dinsdag 10 maart en dinsdag 17 maart.
Aan deze cursus zijn kosten verbonden: € 20,00 voor alle
bijeenkomsten, of € 5,00 per bijeenkomst, contant te
voldoen bij binnenkomst. De opbrengst komt ten goede aan
de Compagnie, ter voldoening van zaalhuur, koffie en thee.
Deelnemers kunnen de volledige cursusprijs ad € 20,00 ook
vooruit betalen (uiterlijk 4 dagen voor aanvang) via
bankrekening NL74RABO01633 66 705 ten name van
Kunstgroep de Compagnie, met vermelding van klassiek
2015. Zij ontvangen dan op de eerste cursusavond hun
deelnamebewijs.

