Fanfare St. Cecilia organiseert Meierijstadcup
Zondag 29 januari a.s.is het zover dat 16 jonge muzikanten tot 18 jaar gaan strijden
om de Meierijstad-cup. Van zeven harmonieën en fanfares uit Meierijstad zijn er
van elk één of meerdere solisten die meedoen op een blaasinstrument of slagwerk
instrument. Voor fanfare Sint Cecilia doen mee:
Marit van Dinter met bugel, Stijn van Uden & Sem Verhoeven als duo met
slagwerk, Nienke Zoete met altsaxofoon, Pien van Uden met altsaxofoon, Luc de
Wit met slagwerk, Teun van de Hurk & Gijs van Lankvelt als duo met slagwerk.
De juryleden Marc Dufour voor de slagwerkers en Jaap van Wershoven voor de
blazers zullen alle muzikanten met een juryrapport beoordelen en bepalen wie de
Meierijstadcup gaat winnen. Tot slot treedt o.l.v. Marc van Kessel North Side
Brass voor u op. Wethouder Menno Roozendaal zal aanwezig zijn voor de
prijsuitreiking.
Iedereen die wil komen luisteren is welkom op deze ochtend!
Locatie:
ontmoetingszaal Dorpshuis Zijtaart
Tijdstip:
10.00 uur tot maximaal 13.00 uur
Toegang:
gratis
We wensen alle muzikanten veel succes!
Bestuur Fanfare St. Cecilia Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart

Zondag: 29 januari 9.30 u.Presentatieviering 1e H.Communie Pater van Delden en
Diaken van der Zanden m.m.v. het koor VIVACE
Wij gedenken: Jan en Bets van Zutphen van Nunen; Jaargetijde Cor en Bertha Oppers–van
Erp; Jaargetijde Corrie van den Berkmortel–Verbruggen; Tiny van der Linden (de opa van
Thomas).
Zaterdag: 4 februari 16.00 u. Marialichtmisviering Diaken van der Zanden
Tijdens deze viering worden de doopschelpjes van de dopelingen van het afgelopen jaar aan
de ouders uitgereikt.

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance 1 1 2
Huisartsenpost:
0900-8860
Avond, nacht en het weekend
Politie
direct
0900-8844
Wijkagent Zijtaart 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
Zorg en Welzijn Zijtaart 352294
Dorpshuis Zijtaart
36.66.79
Basisschool "Edith Stein" 36.51.68
Tennispark Zijtaart
76.90.25
De Vonders (VOW)
35.03.77
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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: 06-22496798.

Glasbak:
Regelmatig wordt glas dat niet in de
flescontainers past ernaast gelegd.
Graag een verzoek om dit naar de stort te
brengen, dit kan gratis ingeleverd
worden!!.
Dorp schoon en veiliger voor onze
kinderen houden.

Het is geland ………………………….

Heel erg bedankt …………..
de mensen die zich ingezet hebben om te regelen
dat ik in aanmerking kwam voor de onderscheiding
de verenigingen die het mede ondersteund hebben
alle mensen die zich ingezet hebben om er een
onvergetelijke dag van te maken
de gitaarclub voor hun muzikale bijdrage
de fanfare met de carnavalsclub voor de serenade
de voetbalclub voor de geweldige ontvangst ,
bediening en gezelligheid
en iedereen voor alle felicitaties
in welke vorm dan ook
die ik heb mogen ontvangen
het was overbluffend, verrassend, in één woord
GEWELDIG!!
Lenie vd Rijt

Afvalkalender 2017
Rode Kruis
De werkgroep van het Rode Kruis (Zijtaart)
organiseert op maandag 30 januari 2017 om 14.00 uur
een ontspanningsmiddag voor ouderen en mensen met
een beperking. Deze bijeenkomst is in dorpshuis Het
Klooster. Heeft u belangstelling, dan kunt u zich
melden bij: mevr. M. Hooijmans, tel. 34 01 13 of bij
mevr. M. van Hout, tel. 34 13 02.

De afvalkalender voor 2017 is te vinden op
www.recyclemanager.nl. U kunt daar uw gegevens
invoeren en de kalender van uw wijk downloaden.
Vervolgens kunt u dan thuis de inzameldata in uw
agenda schrijven, opslaan op
de computer of afdrukken.

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 26 nr. 18

25 jan. 2017 – 1 febr. 2017

pagina 3

Als KBO Zijtaart horen wij meer en meer dat er
behoefte is om een cursus voor gevorderden te
organiseren. Omdat we het niet wenselijk achten dat
de Android-gebruikers en Apple-gebruikers (I-pad)
samen op een cursus voor gevorderden komen, gaan
we dit splitsen. De mensen die willen deelnemen aan
Voor al uw friet en snacks!
deze binnenkort (in februari) op te starten cursus voor
gevorderden, kunnen zich aanmelden. De cursus is
Dit weekend speciale aanbieding.
uitsluitend voor de leden van de KBO Zijtaart.
Wilt u toch deelnemen, dan zult u
eerst lid moeten worden van de KBO
Zijtaart. Aanmelden bij Marianne
.
Kemps. U kunt dan direct ook
meedoen aan alle andere leuke
Iedere vrijdag Gezinsfrietdag
activiteiten van onze KBO Afdeling
Gezinszak friet (2 Volwassen+2Kinderen)
er zit beslist wel iets bij voor u.
4 snacks keuze uit frikadel of kroket
Tevens merken wij op dat een lidmaatschap van de
KBO ook voordelen kan geven op het gebied van
Voor € 10,00
zorgverzekering, schadeverzekering, rijbewijskeuring
Deze actie valt buiten onze normale
en nog veel meer.
stempelkaartactie
Voor beginners starten we binnenkort ook weer met
een cursus, dit wordt een combinatie-cursus voor
Ook telefonische bestelling mogelijk.
Android en I-pad, dat is de laatste keer prima bevallen.
Pastoor Clercxstraat 53-55
Ook daar kunt u zich al voor aanmelden.
Tel.: 363638
De cursus waar de grootste animo voor is, starten we
als eerste op. Wie interesse heeft kan zich aanmelden
Patatterij open:
bij Cor van der Aa, via mail cpjvdaa@gmail.com,
Ma- Di- Do: 19:00uur - 21:00 uur
onder vermelding van welke cursus u wilt volgen:
Vrij – Zat: 17:00 uur - 21:00 uur
Android of Apple! vol = vol.
We willen de groep niet te groot te maken, dus ben er
Zo: 12:00 uur - 21:00 uur
snel bij!
De cursus wordt gegeven door Martin Peters, bestaat
uit 8 lessen van 2 uur en begint altijd om 13.30 uur. Na
Zorg en Welzijn Zijtaart
een uur is er een kleine pauze om even koffie/thee te
Contact:
Lenie v.Sleuwen 0413-352294
drinken en vervolgens nog een uurtje les.
Alda v Eert-Gloudemans 06-20978507

Portie (2stuks)
Vietnamese loempia’s €2,50
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KBO
AGENDA
Maandag 30 januari 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 31 januari 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 31 januari 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 31 januari 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 31 januari 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 1 februari 13.30 uur: Keezen
Donderdag 2 februari 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 2 februari 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 2 februari 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 2 februari 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 3 februari 13.30 uur: Bridgen

KAARTEN
Uitslagen van 19 januari
Jokeren:
Mientje Raaijmakers
Rikken:
1. Tiny v.Zutphen
2. Jan v.Zutphen
Poedelprijs:
Anneke v.d.Braak
Loterij:
Henk v.d.Ven

150 pnt.
82 pnt.
70 pnt.
–42 pnt.

BRIDGE ZBC’01 Zittinguitslag 17 januari.
Lijn A:
1. Gerard Bekkers & Hannie Habraken
2. Toon van Schaijk & Marietje van Schaijk
2. Ria Veldhuis & Mien Vissers
4. Jan Rijkers & Toos van Berlo
5. Cor v.d. berg en Cor Mollen

58,75
57,08
57,08
55,42
54,17
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Lijn B:
1. Ad Koevoets & Jo v.d. Tillaart
2. Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
3. Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
3. Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
5. Harrie v.d.Wijgert & Marietje v.d.Wijgert

59,90
56,25
53,13
53,13
52,60

BRIDGE KBO Zijtaart Zittinguitslag 20 januari
Lijn A:
1. Ad Koevoets & Riet Koevoets
70,00
2. Piet Thijssens en Riek Rijkers
61,67
3. Tonnie Kievits en Toon gevers
60,00
4. Mien Verhoeven & Mien Vissers
52,50
5. Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
49,17
Lijn B.
1. Ad Vervoort & Nellie Vervoort
60,42
2. Chris v. Helvoirt & Christien v.Helvoirt
56,92
3. Liesbeth v. Dijk & Piet v. Schaijk
55,42
4. Fr. Schuurmans & Marie-Antoinette v.Uden 51,25
5. Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
50,83
BILJARTEN
Senioren Biljartcompetitie Regionaal
23 januari 2017 Zijtaart - Lieshout
Cor v.Zutphen
65 58 - Theo v.Veggel
Wim v.d.Sanden 43 39 - Jozef v.Leuken
Tonnie v.Uden
32 32 - Bas v.d.Berg
Rien v.Tiel
28 21 - Nico Kuilaars
Toon Opsteen
27 20 - Ant.v.d.Broek
Cor Coppens
21 22 - Frans Dekkers
Jan v.d.Oever
18 17 - Jan Donkers
Ad v.d.Heijden
15 21 - G.v.d.Broek

55
54
46
32
42
22
22
12

38
80
32
19
43
29
25
11

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag wedstrijden onderlinge competitie
KBO Zijtaart d.d. 19-01-2017
Toon Cissen
Frans v Leuken
Wim Kremers
Piet vd Hurk
Willy Henst
Mies Gibbels

61
44
26
38
28
35
Willy vd Berkmortel 25
Toon vd Oever
31
Willy Henst
28
Cor Coppens
22
Wim vd Sanden
43
Willy vd Berkmortel 25

44
53
16
42
23
34
27
18
32
35
30
17

- Jan vd Oever
- Wim vd Sanden
- Willy vd Berkmortel
- Toon Opsteen
- Christ v Helvoirt
- Toon vd Oever
- Rien v Tiel
- Jan Rijkers
- Tonnie v Uden
- Toon Cissen
- Cor v Zutphen
- Mies Gibbels

18
43
25
30
19
31
29
16
31
61
61
35

12
55
14
14
16
19
14
11
35
40
56
21

Uitslag regionale senioren biljartcompetitie d.d.
19-01-2017
Wijbosch
Zijtaart
Wim Gevers
Tjeu vd Westelaken
Grad v Alebeek
Harrie Heesakkers
Toi Korsten
Jos v Tartwijk
Toon Schouten
Ad Verhoeven

46
37
31
25
28
24
18
12

42
31
23
27
20
26
22
16

- Cor v.Zutphen
- Wim vd Sanden
- Frans v Leuken
- Toon Opsteen
- Jan de Wit
- Cor Coppens
- Jan vd Oever
- Ad vd Heijden

65
43
40
27
25
21
18
15

62
45
22
17
10
20
15
17
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Gezocht
Mede vakantiereisgenoot (M/V) om deze
zomer mee naar de Noordkaap
(Noorwegen) te rijden met een auto (
cabrio ) met kleine caravan. De bedoeling
is om eind juni of begin juli te vertrekken.
De reis gaat 2 à 3 weken duren en is ca.
8.000 km lang.
De vertrekdatum is in onderling overleg
aan te passen.
Voor informatie bel Piet v. Bakel,
tel. (0413)-36 20 78.

SPORTAGENDA
V.O.W. Senioren
Programma komend weekend:
Voor VOW 1 start de competitie weer

VOW Senioren 28 jan 2017
15:00u
15:30u
16:30u

VOW Veteranen Mierlo Hout
VOW 4 Blauw Geel '38 vriendschappelijk
VOW VR30+1
Prinses Irene VR30+1

VOW Senioren 29 jan 2017
14:30u
11:00u

BMC 1
VOW VR2

VOW 1
SCI VR2 vriendschappelijk

VOW Jeugd 28 jan 2017
Handel JO19-1
Ollandia JO17-1
Lierop JO15-1
VOW JO15-2
ELI JO13-1
DVG JO11-2
VOW JO11-2
VOW JO11-3
VOW JO9-1
Avanti'31 JO9-6
WEC JO9-4
VOW MO19-1
VOW MO19-2
VOW MO15-1
VOW MO15-2
VOW MO13-1
VOW MO11-1

VOW JO19-1
VOW JO17-1
VOW JO15-1
Mariahout JO15-1
VOW JO13-1
VOW JO11-1
Bavos JO11-3
Boekel Sport JO11-4
ELI JO9-3
VOW JO9-2
VOW JO9-3M
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij

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

SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd Wedstrijden van 21 januari 2017 zijn
allemaal afgelast.
VOW Senioren
Het jaar begint slecht afgelopen weekend alles afgelast.
VOW Senioren 21 jan 2017
VOW Veteranen
PSV
Afgelast
VOW Senioren 22 jan 2017
VOW 1 DSV Sint Anthonis
2-2
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VOW voetbalplaatjes spaarder,
Heb jij je verzamelalbum al compleet?
Nog niet, geen probleem daar hebben wij wellicht een oplossing voor!
Vrijdag 27 januari organiseren wij namelijk een

RUILBEURS
en proberen dan ieder zijn / haar album compleet te maken!
Kom je ook, we starten om 18.00u met ruilen,
dus breng je dubbele plaatjes en eventueel je album mee!
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Kouwenberg lag er de uitdaging om de zaal na de finale
nog te boeien met zijn avonturen als tandarts en dit ging
hem zeer goed af!!
De mannen van Ôk B zegge waren na 15 jaar begonnen
aan hun laatste "rundje Seitert" en de belevenissen van
sommige Reigers en Reigerinnekes werden weer eens
smeuïg uit de doeken gedaan. De dames voor na tiene
werden op handen gedragen door Hans en Jos en lieten
weten dat ze eigenlijk liever een lange hadden gehad. Een
heel mooi kort maar krachtig (Hans en Jos) optreden.
Wij zijn op zoek naar een
De slagwerkgroep liet ook weer van zich horen. Dit keer
schoonmaakmedewerk(st)er
door op potten en pannen te slaan en zo werd op komische
wijze een kip met succes gevangen en gebraden. Kortom:
voor ons kantoor in Veghel.
een deksels mooi stuk!!
Werkdagen/werktijden zijn in overleg. Alles werd weer vlot gepresenteerd door Wiljan van Hoof
en hij kon voor het eerst dit jaar aankondigen dat ze er
2,5 á 3 uur per week.
even tussenuit gingen voor de reclame. De raad van 11 en
bestuur hadden met een flinke knipoog bekende
Voor meer informatie bel 0413-321051 reclamespots nagespeeld en deze werden op een scherm
getoond. Het was een zeer lachwekkend optreden!!
ZOT ging terug in de tijd in een eigen "late night show"
met een compilatie van succesvolle optredens van vroeger.
Zoals het zwanenmeer, de beroemde balletuitvoering,
waarbij de dansers het niet droog hielden. Meer als 11 met
het stuk "55 plus" liet zien hoe het er aan toe gaat in een
verzorgingstehuis net voor het slapen gaan. Crisis in de
zorg, dus zuinig met tandpasta, spoelwater en toiletpapier,
maar zij werden rijkelijk beloond met veel lachsalvo's!!!
Afgelopen weekend hebben we weer
En dan was er nog meer klets. De vrienden van Prinske
kunnen genieten van twee fantastische Teun d'n urste, "Kleats", bracht klets zoals klets hoort te
pronkzittingen.
zijn!! Zij vertelden het verhaal van de prinses (Suzanne) die
CV de Reigers 55 jaar was een reden
haar prins kwijt was. U leest het goed, haar prins waar ze zo
om er een spectaculaire opening van te verliefd op was. Ze werd hopeloos het bos ingestuurd, maar
maken. Na de opening van de
daar werd ze gelukkig door zeer relaxte bomen geholpen
Boemelaars, ging het gordijn open en
haar prins terug te vinden. Met vele prachtige
kwam Harten 3 met swingende zang,
woordspelingen liep ook dit sprookje goed af.
met dans bijgestaan door de zwarte
Het licht en geluid werd weer keurig verzorgd door MXD
dansmariekes. Zo werd op feestelijke
rent en ook de Boemelaars zorgden weer de hele avond
wijze de Raad van 11 en bestuur, gevolgd door Prins Teun voor een stevig en vrolijk deuntje.
d'n urste, zijn Adjudant Alco, Suzanne en Dian naar boven We hadden beide avonden fantastisch publiek en zij hebben
gehaald. Het feest kon beginnen en het werden twee
goed geluisterd naar het motto van onze Prins "Niets moet,
avonden met veel dans, zang, cabaret, slappe klets, en
alles mag". Zo ontstond spontaan een polonaise vanuit de
andere spetterende optredens.
zaal het podium op bij het optreden van Jeroen's Clan en
Om met de dans te beginnen waren het de dansmariekes die was er bij ZOT tijdens hun late night show een ware
allemaal naast de gewone gardedans ook weer een mooie
kaasstengel-liefhebber het podium opgekomen. Dit alles
showdans ten tonele brachten met als thema het Wilde
onder het motto "Niets moet, alles mag"!!!!!!!!!!!!!
Westen. Een dansend avontuur wat zich afspeelt in
Zijtaart City met echte cowboys en bandits.
Dansgroep Return, die inmiddels ook in de regio optreed,
kwam met een compleet nieuwe show; op muziek van
Queen werd er een zeer strakke dans neergezet door deze
stoere meiden.
Zang en cabaret werden gebracht door Jeroen's Clan uit
Best. Op hilarische wijze brachten zij een ode aan
Ramses Shaffy, de stelling van Pythagoras werd nog
eens uitgelegd en Ria van Gerwen werd herinnerd "toen
ut nog zo'n jong ding waar".
Slappe klets was er ook van onze eigen tonprater Patrick
van de Elzen die als Tiny de voetbaltrainer het publiek
wist te boeien. Ook "good old" Jan Strik was het nog niet
verleerd en kreeg de handjes op elkaar. Voor Dirk

Pronkzittingen 2017 waren
Top Top Top!!!!
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3e Voorronde Open Errup bandwedstrijd.
BreakOut, het Erpse podium voor beginnende bands,
organiseert dit najaar de 10e editie van de Open Errup
bandwedstrijd. In drie voorrondes strijden 12 bands om
twee plaatsen voor Open Errup, het Erpse Koningsdag
festival.
De 3e voorronde is zondag 29 januari met de bands
Changing Tides, Critical Crossings, Galvanized en
Stinkend Reich.
In een sfeervolle zaal met een ‘vette’ geluidsinstallatie,
grootbeeld videoscherm en een wervelende lichtshow
kunnen de groepen podiumervaring opdoen en zich aan het
grote publiek voorstellen. Even weg uit die oefenruimtes en
proeven aan het echte werk.
Aanvang 14.00uur in het Jeugd en Jongerencentrum JJC
aan de Ottenstraat en de entree is gratis. Beginnende bands
kunnen zich aanmelden op breakout@jjc-erp.nl. Meer
informatie op www.jjc-erp.nl.

Emoties op TV

Onlangs schreef ik een reactie op het TV-programma “Het
familiediner”. Ik heb zelden zoveel reacties ontvangen op
mijn column. Er waren allerlei soorten reacties: inhoudelijk,
omdat men het wel of niet met mij eens was, maar ook
mensen die reageerden als “een afschuwelijk programma,
waarom kijk je toch naar zoiets.
Iemand zei: ik had nooit verwacht dat jij daar naar zou
kijken. En inderdaad, al die emoties op TV, ik vind het
vaak eigenlijk ook maar niks en toch kijk ik. Niet uit
nieuwsgierigheid en ook niet vanwege de emoties. Maar ik
moet nadenken over mijn werk, de mensen die conflicten
hebben in hun eigen situaties, en soms word ik ineens
getriggerd door zo’n programma. Ineens vermoed ik
waarom een cliënt zo vaak in conflict komt met zijn vader
of moeder, omdat ik ineens iets hoor of zie wat ik ook bij
mijn cliënt herken.
Een TV-programma gaat veel sneller dan een boek lezen. Ik
lees er ook veel over, maar zo’n programma zet mij soms
aan het denken, waardoor ik een cliënt de volgende dag
soms een oplossing kan bieden (die misschien over een
Download de RecyclemanagerApp
ander onderwerp gaat, maar gelijkenissen vertoont). En dan
heeft het zeker zijn nut gehad.
Alle informatie over afval in de gemeente Veghel is te
Kijk ik naar al die programma’s? Nee, zeker niet. Ik zie ze
vinden in de RecyclemanagerApp. In deze persoonlijke
wel eens voorbij komen en soms kijk ik even dat ene
afvalkalender staat op welke dag afval aan huis wordt
opgehaald. De app toont ook waar u afval kunt brengen en voorval af, maar meestal word ik er ook niet goed van.
hoe gescheiden afval wordt hergebruikt. Ook kunt u er alles Vooral omdat het bij veel programma’s gaat om de tranen
of de woede-uitbarstingen. En dat stuit mij tegen de borst.
vinden over de Milieustraat, belangrijke adressen en
Natuurlijk doen al die mensen dat zelf: zij kiezen ervoor om
telefoonnummers. De Recyclemanager is gratis te
op TV te gaan met hun probleem, maar toch.
downloaden via de Applestore en Google Play en 24 uur
Maar de TV heeft natuurlijk ook veel invloed, ook op deze
per dag, 7 dagen per week te bereiken.
privésituaties. Veel van dit soort privézaken horen niet op
TV thuis en horen in de besloten sfeer te worden opgelost.
Bibliotheekpunt Zijtaart
Maar voor mij is het soms leerzaam, niet zozeer dat ik daar
Dorpshuis 'Het Klooster
openingstijden
nieuwe dingen zie, maar meer dat ik ineens een inval krijg
dinsdagmiddag
13.45 – 15.15 uur
over wat er bij mijn cliënten speelt (of gespeeld heeft). En
dinsdagavond
18.00 – 19.00 uur
dat vind ik dan weer leuk.
donderdagavond
18.00 – 19.00 uur
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Aanstekelijke covers met
een creatieve twist
In Cultuurcafé De Afzakkerij op
CHV Noordkade in Veghel kan men
op zondagmiddag 29 januari, van
15.00 – 18.00 uur weer genieten van
livemuziek. Er is dan een optreden
van de sessieband Roses. Deze
formatie heeft door de jaren heen een
repertoire opgebouwd dat varieert
van Smooth Soul luistermuziek tot
funky uptempo dansvloer verslinders.
De entree is gratis, een vrije gift is
welkom.
De huidige Roses brengt diverse
covers ten gehore van o.a. Venice,
Amy Winehouse, Toto, Marvin Gaye
en The Doobie Brothers. Ieder
nummer met zijn eigen creatieve
twist.

ZORGHULPMIDDELEN
MEIERIJSTAD
Voor levering (lenen, huren of kopen) en onderhoud van
hulpmiddelen voor mensen met een tijdelijk dan wel
chronisch handicap kunt u terecht bij verschillende
thuiszorgleveranciers. In bepaalde gevallen kunnen de
kosten worden gedeclareerd bij de gemeente of
zorgverzekeraar.
Via de hulpdienst van de SP hebben wij gehoord dat dit niet
altijd naar wens verloopt. Om een goed beeld te krijgen van
de huidige situatie horen wij graag uw ervaringen. Indien
nodig kunnen wij hierop actie ondernemen.
Bent u zelf, of kent u iemand die gebruik maakt van deze
diensten en wilt u uw bevindingen met ons delen, neem dan
contact met ons op:
SP Hulpdienst Meierijstad, Andoornlaan 5, 5482PB
Schijndel, tel: (073) 543 04 60 /(06) 229 836 28. Email:
Meierijstad@sp.nl.

PvdA de markt op
Op zaterdag 28 januari zijn
leden van de PvdA Meierijstad
van 11.00 uur tot 13.00 uur
aanwezig op de markt van
Schijndel. Belangstellenden
kunnen daar met hen van
gedachten wisselen over het
coalitieprogramma dat de basis
vormt van het nieuwe college
in Meierijstad, waarvan ook de
PvdA-wethouder Menno
Roozendaal deel uitmaakt.
Desgewenst mogen ook
landelijk thema’s
gespreksonderwerp zijn.

Introductiebijeenkomst
‘Maak je eigen film’ door
Michel Kapteijns
‘Wil jij leren om korte non-fictie films te maken waar je trots op
kunt zijn en die je graag laat zien? Filmpjes met een pakkende
verhaalsopbouw, met een zinvol onderwerp waarbij je vooral de
beelden laat spreken? Vertel het verhaal dat je al langer hebt
willen vertellen.’ Michel Kapteijns, documentaire-filmer, geeft
tijdens deze gratis introductieavond op 9 februari a.s. een kijkje in
de keuken van het film en documentaire maken.
Michel Kapteijns is maker van tientallen documentaire tv-series,
korte en lange documentaires, o.a. voor VPRO, KRO, Dokument
(nu 2DOC), IKON, NOS, RVU, NTR en Villa Achterwerk. Meer
info over Michel en zijn werk is te vinden op: www.dalafilm.nl.
Michel vertelt tijdens deze introductiebijeenkomst over het vak
van filmen en documentaire maken. Hij heeft ervaring om
verhalen naar boven te halen. Zijn ervaring en kennis zal hij delen
zodat de deelnemers ontdekken hoe zij hun verhaal om kunnen
zetten in film. Tijdens de avond wordt er gekeken hoeveel
interesse er is om de korte cursus op te starten. Indien er
voldoende deelnemers zijn, kan de korte cursus worden opgestart.
Samen met de geïnteresseerde deelnemers maakt Michel
vervolgens de cursus op maat. Tijdens de cursus 'Maak je eigen
film' bedenken deelnemers het filmconcept. Ze maken een
filmplan, organiseren de productie, zoeken mensen die in de film
te zien zullen zijn, zoeken de filmische
ingrediënten zoals geluidsfragmenten, foto’s,
found footage en attributen. Ze kunnen
bijvoorbeeld een mini-documentaire, egodocument, videoboodschap, commercial,
visueel hoorspel, motiveringsclip, etc. maken.
Introductiebijeenkomst ‘Maak je eigen film’:
donderdag 9 februari 19.30 – 20.30 uur op
CHV Noordkade in Veghel. De bijeenkomst is
gratis te bezoeken, wel even van te voren
aanmelden via info@phoenixcultuur.nl. Op
www.phoenixcultuur.nl vindt men meer
informatie over deze introductieavond en de
korte cursus. Voor vragen:
info@phoenixcultuur.nl of tel. (0413) 78 20
10.
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