HET ZIET ERNAAR UIT, DAT VERMOEDEN
WERKELIJKHEID GAAT WORDEN !
In de verschillende overlegbijeenkomsten van de afgelopen weken met gemeente- en
provincieambtenaren is naar onze mening duidelijk merkbaar dat ons vermoeden over enige
tijd werkelijkheid zal worden: er komt een ombuiging van de N279 tussen Zijtaart en de
bedrijventerreinen.
Vorige week melden wij al dat we merken dat er achter de schermen doorgewerkt wordt
aan het uitwerken van een traject voor de ombuiging. Gemeentebestuur, het Veghelse
bedrijfsleven en de provincie zijn het samen goed eens. Dat hebben we de afgelopen weken
kunnen ervaren!
Het meest concrete wat aan ons is voorgelegd staat op het kaartje dat u kunt inzien op
bladzijde 2 van deze editie van ons Zijtaarts weekkrantje. U hebt hierdoor de kans om dit
alvast te bekijken en daarna bent u van harte welkom op onze openbare vergadering van
woensdag 8 april a.s.
Dan geven wij aan u de meest recente informatie door, want ook na de provinciale
verkiezingen kan er nog wat bijkomen.
Vervolg pagina 2

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 29 maart 9.30 u. Palmzondag Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Jrgt. Pastoor Magis; Jrgt. Anna Rovers-van den Biggelaar; Jan van de Ven
en zoon Rob; Piet en Henrica van den Tillaart-van den Tillaart (nms.Kath.Bond van
Ouderen); Anna Bekkers-Bekkers en dochter Marianne; Marietje van der Linden-van
Schaijk en overl. familieleden.
Donderdag: 2 april 19.00 u. Witte-Donderdagviering Pater van Delden (Gem.Koor)
Vrijdag: 3 april 19.00 u. Goede-Vrijdagviering Pater van Delden (Gem.Koor)
Zaterdag; 4 april 20.00 u. Paaswake Pater van Delden (Gem.Koor)

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance

112

Huisartsenpost:
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
36.58.61
Dorpshuis Zijtaart
36.66.79
Basisschool "Edith Stein" 36.51.68
Tennispark Zijtaart
76.90.25
De Vonders (VOW)
35.03.77
Meldpunt Thuiszorg
Vivaan, Ouderenwerk
Aanzet maatschappelijk werk

0900-8803
36.73.09
36.69.86
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Het volledige doorstartdossier en de voorgestelde principe-oplossing bij Zijtaart is hier te vinden
http://www.deruitbrabant.nl/nieuws/2015/03/12/de-ruit-klaar-voor-doorstart-na-verkiezingen/

De AGENDA voor onze openbare
vergadering ziet er als volgt uit:
1 Opening en korte terugblik naar afgelopen maanden
2 Notulen van de openbare bijeenkomst van 5 november
2014

DANKBETUIGING
W ij bedanken iedereen voor de belangstelling
en het medeleven bij het overlijden van

3 Mededelingen:
-voortgang speel-leertuin,
-kruising Hoolstraat-Zondveldstraat
-voortgang inrichting natuur-speel-leertuin
-de duofiets
-aanmelding voor de landelijke Piramideprijs
4 Verslag van de actuele ontwikkelingen ombuiging N279
5 Actuele informatie over de ontwikkeling van
bedrijventerrein “De Kempkens”

ons mam en oma.

Drika van Eert- van Berkel
Dit is een enorme steun voor ons geweest
en heeft ons goed gedaan.

6 Actuele informatie over de inrichting van
het “Edith-Stein”- dorpspleintje

Kinderen en Kleinkinderen

7 Rondvraag en afsluiting.

Rode Kruis

Aanvang openbare vergadering: 20:00 uur
Locatie: dorpshuis Het Klooster

De werkgroep van het Rode Kruis (Zijtaart) organiseert op
maandag 30 maart 2015 om 14.00 uur een
ontspanningsmiddag (kaarten). 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.

Gaarne zien we weer een ruime belangstelling van onze
dorpsgenoten.
Dorpsraad Zijtaart

De principe-oplossing bij Zijtaart
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Inschrijfochtend JAZ-dagen 2015
Over enkele weken gaat de collecte van de Goede
Doelen Week weer van start.
We hebben dit jaar op de invullijst en de retourenvelop
geen data gezet.
Alleen op de begeleidende brief staan de data duidelijk
onderstreept.
We hebben dit gedaan om zorgvuldig en zuinig met
het briefpapier om te gaan.
Want wat we nu over houden, kunnen we volgend jaar
weer gebruiken.
U kunt ook de data nu al op uw kalender noteren:
Week 16 : dinsdag 14 en woensdag 15 april
Werkgroep Goede Doelen Week Zijtaart

BELANGETJES

Kom je aankomende zondag 29 maart inschrijven voor
de “UVSMN”, de Universiteit Voor Slimme Mensen
in Nederland!
Van 11.00 uur tot 13.00 uur is onze “studentenbalie”
in “het Klooster” geopend.
Natuurlijk zijn alle overige inwoners van Zijtaart ook
van harte welkom om zich op te geven als
spelbegeleider, groepsleiding, frietgezin, nachtwaker
etc.
Mocht je verhinderd zijn deze dag, neem dan voor 12
april telefonisch contact op met:
Petra van Gorkum, tel. (0413) 35 55 17.
Inschrijfformulieren kwijt of te weinig?
Kijk dan op www.Zijtaart.nl
Tot zondag!

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.

Het JAZ-team

NIEUW IN ZIJTAART:

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.
Gevonden: Een leder kinderschoen met rood
klaverblad er op, bij de trap over het kanaal.
Op te halen bij Raaijmakers Drukwerk
Te Koop: 6 TL-balken compleet tel.: 0413-36 54 04
Weggelopen:
Bruine kip, Terugbezorgen Keslearstraat 30.

Schilderen voor tieners, 10 lessen € 95,-.
Iedere dinsdagavond van 18.30 - 20.00 uur.
Speciaal voor tieners van 12 tot 15 jaar.
Bij voldoende aanmeldingen starten we op 7 april
2015 .
Bel tel. (0413) 37 75 18 of mail
irishurkmansvandebilt@gmail.com
Kijk ook eens op:
www.facebook.com/AtelierIrisHurkmans
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KBO
AGENDA
Dinsdag 31 maart 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 31 maart 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 31 maart 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 31 maart 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 1 april 13.30 uur: Kienen
Donderdag 2 april 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 2 april 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 2 april 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 2 april 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 3 april 13.30 uur: Kaarten
KAARTEN
Uitslagen van maandag 23 maart 2015:
Jokeren:
1. Jaantje v.d.Burgt
Rikken:
1. Harry v.Asseldonk
2. Harry v.Zutphen
Poedelprijs:
Jan v. Zutphen

89 pnt.
144 pnt.
99 pnt.
-37 pnt.

BILJARTEN
Uitwisseling 18-3-2015 KBO Zijtaart - KBO Schijndel
Cor v.Zutphen
66 72 - J v Alebeek
58 53
Wim v.d.Sanden 49 49 - T Schellekens
52 54
Frans v Leuken
37 52 - B Visser
41 47
Rien Kemps
35 43 - T Koolen
33 32
Tonnie v Uden
30 35 - F Smits
29 24
Chris v Helvoirt 24 12 - J vd Vorstenbosch 25 30
Tonn Verbruggen 21 22 - G v Dinther
23 38
Cor Coppens
20 25 - G v Liempd
23 20
Jan v Uden
18 14 - A v Zoggel
18 28
Jan vd Oever
17 20 - M Mettler
18 18
Onderlinge competitie 19 maart 2015. KBO
Wim vd Sanden
49 32 - Johan v Zutphen 18 17
Willy vd Berkmortel 25 14 - Martien v Zutphen 14 15
Tonnie v Uden
31 30 - Piet vd Hurk
38 41
Frans v Leuken
42 36 - Willy Henst
30 26
Jan v Uden
17 18 - Cor Coppens
21 20
Jan de Wit
30 21 - Cor v Zutphen
61 33
Martien v.Zutphen
14 10 - Tonn Verbruggen 22 27
Wim Kremers
24 30 - Rien v Tiel
28 24
Chris v Helvoirt
19 15 - Wim v.d.Sanden 49 38
Wim Kremers
24 36 - Tonn Verbruggen 22 16
Johan v Zutphen
18 25 - Rien Kemps
34 35
Rien v Tiel
28 25 - Willy vdBerkmortel 25 31
Jan vd Oever
18 22 - Chris v Helvoirt 18 9

25 maart 2015 – 1 april 2015
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BRIDGEN
Zijtaartse Bridge Club 17 maart 2015
Lijn A
1 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
63,19
2 Jan Rijkers & Toos v. Berlo
60,07
3 Gerard Bekkers & Riet Koevoets
56,60
4 Anneke Jans & Maria Pepers
53,47
5 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
52,78
6 Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
52,08
7 Riet v. Hout & Corry Kastelijn
48,96
(8) Bert Kanters & Diny Kanters
47,57
(8) Ad Koevoets & Jacqueline Brus
47,57
(10) Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
45,83
(10) Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
45,83
(10) Cor v.d. Berg & Mien Verhoeven
45,83
13 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
42,36
14 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
37,85
Lijn B
(1) Clasien Nolle & Trudy Smulders
57,08
(1) Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
57,08
3 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 56,00
4 Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis
54,00
5 Joke Petit & Maria Rijken
53,50
6 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
51,25
7 Hein de Wit & Jo de Wit
49,58
8 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
48,33
9 Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
47,08
10 Jo van den Tillaart & Mien Vissers
45,00
11 Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
44,00
12 Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel 43,75
13 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
42,50
KBO 20 maart 2015-03-24
Lijn A
1 Mien Verhoeven & Mien Vissers
59,38
2 Bert Kanters & Diny Kanters
57,29
(3) Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
56,94
(3) Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
56,94
5 Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
54,86
(6) Ad Koevoets & Riet Koevoets
52,78
(6) Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk
52,78
8 Cees v. Hout & Riet v. Hout
51,39
(9) Theo van Dijk & Toos van Dijk
47,92
(9) Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
47,92
11 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
43,06
12 Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
40,97
(13) Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken 38,89
(13) Tonny Rijkers & Jan Langenhuijsen
38,89
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Lijn B
1
Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
(2) Harrie Lucius & Nelleke Stolk
(2) Cor Mollen & Marietje Mollen
(2) Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
5
Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer
6
Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
7
Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart
8
Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
9
José van Kempen & Fien Rooijakkers
10
Lenie Swinkels & Ria Swinkels
11
Willemien Verhoeven & Geert Putmans
12
Harry v Boxmeer & Tonn Verbruggen

25 maart 2015 – 1 april 2015
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SPORTAGENDA

VOW Jeugd 28 maart 2015
A1
thuis Ollandia A1
14:30u
A2
vrij
0:00
C1
thuis Boekel Sport C2G
13:00u
D1
thuis Erp D3 13:00u
D2
uit
Venhorst D2 11:30u
E1
vrij
vrij
0:00
E2
uit
Blauw Geel'38/JUMBO E6
9:15u
F1
thuis Avanti'31 F2 10:30u
F2
thuis Erp F2 10:30u
F3
uit
Rhode F7G
10:30u
F4
uit
Blauw Geel'38/JUMBO F18 10:15u
MB1 uit
HVCH MB1 15:15u
MB2 uit
Heeswijk MB1 12:45u
MD1 thuis HVCH MD2 12:30u
MD2 vrij
vrij
0:00
ME1 thuis Vorstenbossche Boys ME2
9:30u

W.T.C. Zijtaart

SPORTUITSLAGEN

59,17
54,17
54,17
54,17
52,92
52,08
48,75
47,92
47,08
46,25
45,42
37,92

Heren: zondag 29 maart, Ullingen, pauze in Ledeacker, 75
km, vertrek 9.00 uur.
Dames: zondag 29 maart, Ullingen, pauze in Ledeacker, 65
km, vertrek 9.00 uur.
Senioren: woensdag 1 april, Kaathoven, pauze in Nuland,
66 km, vertrek 9.00 uur.

VOW Veteranen 28 maart 2015
16:00U
VOW SCMH
VOW Senioren 29 maart 2015
14:30u
FC Schadewijk 1
VOW H1
11:30U
VOW 2
ELI 3
11:30U
ELI 4 VOW 3
10:00U
Schijndel/DE WIT 7 VOW 4
11:30U
VOW VR1 Erp VR1
10:00U
VOW VR2 RKVV Keldonk VR1

VOW Veteranen 21 maart 2015
Udi '19
VOW Vet
4-1
VOW Veterinnen 21 maart 2015
VOW Vrouwen EVVC Vrouwen
1-0
VOW Senioren 22 maart 2015
DVG 1
VOW H1
3-2
Ollandia 2
VOW H2
4-2
VOW H3
Erp 5
2-1
VOW H4
Avanti'31 8
0-5
VOW VR1
NLC'03 VR1 uitgesteld tot 23 april
VOW VR2
WEC VR1
2–1

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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BYTZ
Bytz-avond & apenkooi
Vrijdag 20 maart jl. heeft de jeugd van BYTZ zich actief
vermaakt met apenkooi in de gymzaal. Na zich te hebben
uitgesloofd zijn er een aantal jeugdigen naar onze eigen
ruimte gegaan waar ze hebben genoten van het gamen. De
anderen hebben zich nog langer in de gymzaal vermaakt en
speelden voetbal. Foto’s van deze avond zijn te vinden op
onze facebookpagina.
Volgende activiteit
De volgende activiteit vindt plaats op vrijdag 10 april. Wat
we gaan doen blijft voor jullie nog even de vraag… De
officiële uitnodiging zal binnenkort verschijnen. Dus houd
het in de gaten en ben er bij!

25 maart 2015 – 1 april 2015
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KOM OOK BIJ DE
DANSMARIEKES !!!
Binnenkort beginnen de dansmariekes
weer aan het nieuwe seizoen.
Begin april gaan we weer starten met
de nieuwe groepen!!
Vind jij dansen ook zo leuk?
Kom dan bij de dansmariekes!
Opgeven kan nog steeds!

Wil je het graag komen proberen? Er
zijn 4 GRATIS proeflessen waar je
aan mee mag doen om te kijken of het
wat voor je is..
Bedankt
Heb je jezelf al opgegeven, dan krijg
Marjan Kandelaars en Ilse van der Heijden gaan stoppen bij
je zeer binnenkort van de leidsters hier persoonlijk bericht
BYTZ. Via deze weg willen wij ze hartelijk danken voor
over.
alle werkzaamheden die zij binnen BYTZ hebben verricht.
Dankzij jullie hebben we al vele activiteiten met succes
Heb je interesse om de proeflessen mee te komen dansen,
kunnen volbrengen. Bedankt voor jullie inzet!
dan zouden wij het fijn vinden als je jezelf even aanmeldt
bij:
Op zoek naar
Miranda van der Zanden, Keslaerstraat 23
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden binnen onze
Dat mag telefonisch op nummer (0413) 37 50 52, maar je
organisatie. Wat houdt dat in? BYTZ organiseert iedere
kunt ook een briefje met je naam, adres, telefoonnummer en
maand één activiteit voor jeugdigen tot 16 jaar die op de
geboortedatum in de brievenbus doen. Je krijgt dan van de
middelbare school zitten. Op de vrijdagavond dat er een
leidsters persoonlijk bericht over wanneer de proeflessen
activiteit gepland staat zullen er voldoende leden aanwezig
zijn.
moeten zijn. Tevens wordt er één keer per maand een
Opgeven kan als je 4 jaar of ouder bent.
vergadering gehouden waarbij het gewenst is hierbij
aanwezig te zijn.
Ben jij 15 jaar of ouder en heb je interesse om je bij ons aan Voor maar  33,00 ben je het hele jaar lid van onze
vereniging!
te sluiten? Of ben je nieuwsgierig en wil je graag meer
Iedere week trainen we 1 uur en je mag diverse keren
informatie? Stuur dan een mail naar bytz@outlook.com
optreden.
Wij zorgen voor de kleding en drinken tijdens de optredens.
De organisatie van
BYTZ.
Geef je snel op, want dansmariekes is top!
(Werkgroep van de
EGZ)
Groetjes, leidsters van de dansmariekes.
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Mini-maxi toernooi TV Zijtaart

Na het grandioze succes van vorig jaar komt
“De 24 uur van Zijtaart” er weer aan.
Noteer het volgende alvast in je agenda:
De 24 uur van Zijtaart: 2 & 3 januari 2016
Inschrijven kan vanaf 24 oktober t/m 24
november 2015
Prijsuitreiking: 23 januari 2016
Inschrijfkosten: € 24,-

VOW zoekt nieuwe damestrainer!
Trainer Maico Bosch zal aan
het einde van het seizoen
stoppen als trainer van de
damesselectie van VOW.
Na vele jaren als trainer/leider te
hebben gefungeerd heeft Maico
Bosch aangegeven wel graag actief bij VOW te willen
blijven, maar dan in een andere rol of bijrol.
Het bestuur van VOW is nu op zoek naar een trainer
voor het verzorgen van de trainingen op dinsdag en
donderdag van de damesselectie en de begeleiding van
het 1e damesteam op de zondag.
Eventuele geïnteresseerden kunnen voor informatie
en/of sollicitatie terecht bij Jos de Wit,
Koninginnelaan 75, 5491 HB Sint-Oedenrode, tel. 06
109 069 05 of per email naar voorzitter@vow.nl.

Zondag 12 april is er een minimaxitoernooi voor de jeugd- en
volwassen leden van TV-Zijtaart en
voor alle kinderen en volwassenen uit
Zijtaart die graag een keer een
toernooi willen tennissen. Dit toernooi begint om 10.30 uur
tot ongeveer 13.00 uur.
Onze jeugdleden (t/m 16 jaar) zoeken een volwassene
(18+), die hoeft geen lid te zijn van onze vereniging ( mag
wel), en vormt samen een koppel voor dit toernooi.
Onze volwassen leden zoeken een kind ( t/m 16 jaar), die
geen lid hoeft te zijn van onze vereniging (mag wel), en
vormt samen een koppel voor dit toernooi.
Jeugd die geen lid is en volwassenen die geen lid zijn
kunnen ook een koppel vormen.
Voor leden van TV Zijtaart zijn geen er kosten verbonden
aan dit toernooi, voor de volwassenen die geen lid zijn van
onze vereniging vragen wij € 2,50 inschrijfgeld (hiervoor
krijgt je een consumptie en een versnapering.)
Aanmelden t/m 10 april 2015 graag via de mail
jeugd@tvzijtaart.nl of bellen met Patricia 0413-209424 of
sms/app 06-46286689 met jouw naam + naam van jouw
maat(je) en je leeftijd
Hopelijk hebben we dan mooi weer en hebben we een
gezellig mini-maxi toernooi. Graag tot 12 april op de
tennisbanen van TV Zijtaart.
Jeugdcommissie TV Zijtaart.
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ZEEFDRUKKEN bij MIK Pieter Brueghel

Mantelzorgontmoeting over de
veranderingen in Zorg & Welzijn

Komende maand is er een korte cursus Zeefdrukken bij
MIK Pieter Brueghel. Tijdens deze tweedaagse cursus die
gehouden wordt op zaterdag 4 en 18 april leer je de
beginselen van deze techniek. Met zeefdrukken kun je alle
kanten op. Tijdens de cursus leer je onder de deskundige en
enthousiaste begeleiding van docente Lonneke de Wit,
kwalitatief goede films te maken van jouw ontwerp. Je leert
alle basishandelingen, zoals het in filmen van de zeef met
emulsie, het belichten en het drukken. Jouw ontwerp kun je
drukken op allerlei materialen: shirt, rok of andere kleding
maar ook op glas of hout. Natuurlijk kun je ook gewoon op
papier werken. Je maakt altijd een bijzonder en uniek
kunstwerk. Meer info: www.mikweb.nl of bel 0413782000.

Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de wereld van
Zorg & Welzijn. Denk hierbij aan AWBZ, WMO,PGB,
Workshopochtend op 10 april bij MIK
indicaties, wijkverpleegkundigen, sociale wijkteams. En die
Pieter Brueghel aan CHV Noordkade:
veranderingen roepen veel vragen op, geven
onduidelijkheid en onzekerheid. Mantelzorgers hebben ons Van een oud boek iets bijzonders maken!
laten weten dat ze vragen hebben over deze ontwikkelingen. Vrijdagochtend 10 april wordt een workshop gegeven bij
MIK Pieter Brueghel waarbij je van een oud boek een uniek
U ook?
pronkstuk maakt. Maak tijdens deze workshop onder
deskundige begeleiding een uniek werkstuk. De workshop
Bent u mantelzorger in de gemeenten Boekel, Landerd,
Uden of Veghel? Wij willen u graag helpen duidelijkheid te heet: “Boekbinden: Van ezelsoor naar tekst-art”. Van een
oud boek wordt bijzonder sculptuur gemaakt. Je gaat met
krijgen.
de bladzijden aan de slag en bewerkt deze, zodat er een
U bent van harte welkom op woensdag 8 april van 19.30
uur tot 21.30 uur in de Bibliotheek aan Mondriaanplein ruimtelijk beeld ontstaat. Maak bijvoorbeeld van de letters
en namen van je geliefde of kinderen een ruimtelijk beeld
16 te Uden
of op dinsdag 14 april van 14.00 uur tot 16.00 uur in het ín een boek. Het boek wordt een sculptuur op zichzelf, met
bijzondere in- en doorkijkjes. Voor zowel beginners als
Raadhuis aan Markt 1 te Veghel.
gevorderden geschikt, de workshop duurt van 9.00 tot 11.30
uur. Meer info www.mikweb.nl of bel 0413-782000.
Dhr. André van Mierlo, sociaal raadsman bij Aanzet,
informeert u dan graag over de belangrijkste veranderingen
op het gebied van financiën en wet- en regelgeving in 2015. Koelcell: bekende rocknummers in een akoestisch
jasje
Een consulent Wmo van gemeente Veghel of Uden zal
In
galeriecafé
De
Afzakkerij
op CHV Noordkade in
aanwezig zijn en u vertellen wat de gemeente voor u kan
Veghel
is
op
zondagmiddag
29
maart een lekker optreden
betekenen op het gebied van zorg, hulpmiddelen e.d.
van de coverband Koelcell. Deze formatie speelt bekende
rocknummers op geheel eigen wijze ‘unplugged’ in een
Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen en om
akoestisch jasje. Aanvang optreden 15.00 uur, de zaal is
onder het genot van een kopje koffie of thee met elkaar en
open om 14.00 uur en de toegang is, als vanouds, gratis
met de consulent van
maar een vrije gift is altijd welkom.
De Mantelzorgwinkel te praten.
De muziek die Koelcell speelt ligt voor iedereen
gemakkelijk in het gehoor, zowel voor jong als de wat
Meld u zich vooraf wel even aan bij De
ouderen. Hun muziekstijl is misschien wel het beste te
Mantelzorgwinkel via info@demantelzorgwinkel.nl of
omschrijven als ‘Radio Veronica muziek’.
per telefoon 0413-33 47 80.
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trauma. Ze kunnen er niet van leren, ze
zijn te ernstig misvormd. Dat maakte het
voor moeder beter verteerbaar.
Interpunctie
Ernstige trauma’s, gevolgen voor meerdere generaties.
Ik hoor vaak mensen zeggen die in hun jeugd bepaalde
ernstige dingen hebben meegemaakt, dat ze dit niet voor
hun kinderen zouden wensen. En natuurlijk, de meeste
mensen willen het allerbeste voor hun kinderen. En alle
ouders doen wel eens wat fout. Dus bijna iedereen heeft
ook wel op een bepaald aspect van zijn/haar opvoeding
kritiek. Onze ouders hebben misschien geen andere
mogelijkheden gezien, of wisten niet beter.
Maar zo hoorde ik onlangs van een vrouw, dat zij een
relatie had verbroken met iemand wiens oma in een
concentratiekamp had gezeten. Deze oma (toen een jonge
moeder) werd gescheiden van haar kind. Wekenlang hoorde
zij haar kind huilen in de kamer ernaast, wekenlang kon zij
hem niet troosten. Wat een drama!!
Nu kun je niet één op één zeggen dat dit problemen in meer
generaties zal geven. Maar een trauma is het voor iedereen,
voor de moeder en het kind. In dit geval leidde dit ertoe dat
deze jongen en zijn zus na de oorlog tijdelijk in tehuizen
hebben gewoond, omdat oma regelmatige psychotische
periodes kreeg. Ook haar kinderen kregen allemaal flinke
tikken mee.
Deze kinderen groeiden op met veel emotionele problemen,
veel tragische gevolgen in relaties, zowel in partnerrelaties,
werkrelaties maar ook met hun eigen kinderen liep er veel
mis.
Ook deze kinderen kregen weer de nodige problemen in
hun relaties en de vrouw die ik sprak kwam bij mij
vanwege het verbreken van haar relatie. Zij had een kind en
haar partner had haar verlaten. Hoewel er jaren een goed
contact was geweest met hun zoontje, liet deze partner nu
ook hun zoontje in de steek.
De moeder in kwestie zei: “ik begrijp het niet, ze moeten
toch beter weten, gezien hun geschiedenis…”. Maar dat is
juist het probleem. Dit soort problemen zijn zo ernstig, zo
vernietigend dat men niet anders kan dan herhalen van het

Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA
Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Motorrit MCV
Zondag 29 maart as om 11:00
uur vertrekken we vanuit d’n
Brouwer, Dobbelsteenplein 1
in Mariaheide voor een motor
toertocht van ca 220 km. We
nemen eerst een stukje
snelweg om daarna de
omgeving van Oudewater te
verkennen. Dus heb je een
motor, kom dan gratis kennis
maken met onze club. Je hoeft
je niet aan te melden, maar
heb je een navigatie en je rijdt
met ons mee, dan kunnen we
de route alvast aan je
doorsturen.
Kijk op onze site
www.motorclubveghel.nl
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Motorcross Zijtaart
Aanstaand weekend organiseert Motorclub De Jagers Zijtaart weer het jaarlijkse
motorcrossevenement!
Het evenement vind plaats bij de Biezendijk in Zijtaart. De locatie wordt met
bewegwijzering aangegeven.
Op beide dagen beginnen de wedstrijden om half twaalf.
Zaterdag staan de jeugdklassen aan het starthek.
Op zondag is er een uitgebreid programma. Het hoogtepunt is het kampioenschap
van de MON voor de Zijspannen. Voorafgaand aan de zijspannen zullen omstreeks 1
uur de MX 2 Inters starten.
Ook zijn er verschillende extra activiteiten.
Op de zaterdagavond is er in de feesttent gelegenheid om een biertje te komen
drinken onder begeleiding van muziek uit de jaren 60 en 70.
Hiervan is de entree gratis.
Op zondagmiddag zal er voor de jeugd vanaf 6 tot 12 jaar de mogelijk zijn om te
proeven van de motorsport door een proefritje te maken op een mini-motor of
elektrische motor. Dit zal gebeuren onder begeleiding van Jan Hastenberg en
onze medewerkers.
Wij willen u graag ontvangen bij dit sportieve evenement, daarom bieden we elk
Zijtaarts huishouden een vrijkaartje aan.
Knip het kaartje hieronder uit en wees erbij dit weekend!

Circuit Zijtaart
Toegangskaart M.C. De Jagers
Zondag 29 maart 2015

Circuit Zijtaart
Toegangskaart M.C. De Jagers
Zaterdag 28 maart 2015

