Zijtaarts Keezen Toernooi op 7 april 2017
Al voor de 5e keer organiseert “Zes!” van EGZ het mooie en gezellige “Keezentoernooi”
Zijtaart in de huiskamer van Zijtaart: “Het Klooster”.
De inschrijving is vanaf nu open. In principe is er plaats voor 50 teams van 2 personen. Het
is nodig spoedig in te schrijven i.v.m. de te verwachten drukte. (Nieuwe teams kunnen op 3
maart nog even “oefenen” tijdens onze buurtkeezenavond.)
De inschrijving is per team. De kosten zijn € 7,00 per team.
ste

De avond begint om 19.00 uur met de 1 ronde, er wordt op tijd gespeeld. D.w.z. elke
ronde eindigt na 45 minuten, waarna een nieuwe ronde begint. Rond 22.00 uur is de laatste
(5e) ronde en rond 23.00 is de nieuwe kampioen bekend.
Wie mag zich de “Keezenkampioen van Zijtaart” noemen?
Inschrijfformulieren vindt men in dit blad of op enkele adressen in Zijtaart (Dorpshuis en
Café Kleijngeld of bij Twan van de Meerakker). Aanmelden kan ook gemakkelijk via:
zeszijtaart@gmail.com. Voor meer informatie, bijv. over de spelregels, kan men terecht op:
zeszijtaart@gmail.com.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 19 februari 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Harrie en Noud van Asseldonk; Jaargetijde Marinus en Cato van den AkkerKremers en zoon Jos; Overl.ouders van Rijbroek-van Boxtel, dochter Betsie en zoon Theo;
Frits en Sien van Nunen-van Schaijk en overl.familieleden; Pastoor van de Kant; Jaan
Schepers-van Nunen (vanw.verjaardag) Johan Schepers, zoon Jos en José Schepers-van
Meel; Antoon en Betje van den Berg-van Eijndhoven (vanw.verjaardag); Martien van
Zutphen; Adriaan en An van Dommelen-Thijssen en André van den Oever; Harrie van den
Berkmortel; Overl.ouders Timmers-van Asseldonk en overl.familieleden; Herman en Marie
Hooijmans-van der Ham en Annie en Jan; Jaargetijde Harrie van de Meerakker; Jaargetijde
Martien van de Braak.

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
Meldpunt Thuiszorg Pantein 0900-8803
Ons Welzijn Ouderenwerk 36.73.09
Aanzet maatschappelijk werk 36.69.86
Brabantzorg
088-99.85.555
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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.
Gevonden: Fietscomputer SIGMA, terug te halen bij
Raaijmakers Drukwerk
Verloren: Grote sleutelbos met vele sleutels, Gaarne
terugbezorgen bij Raaijmakers Drukwerk

DUPKES SPAAR ACTIE!!!
Al heb je er een of twee,
neem tijdens de optocht bierdopjes mee.
Je zult wel zien wat we ermee gaan doen,
niets moet alles mag tijdens dit 55ste
carnavalsseizoen.

De organisatie is weer volop bezig met de voorbereidingen
voor de “24 uur van Zijtaart” die plaatsvindt op 6 en 7
januari in 2018. Zoals in vorige edities zullen we jullie weer
vermaken met een quiz en uiteraard opdrachten waarvoor je
wakker moet blijven. Wil je graag meedoen maar is je team
te klein? Geen probleem, je hebt nog alle tijd om deze
samen te stellen want vanaf zondag 24 september 2017
staat de inschrijving open t/m 24 oktober 2017. Op een nog
te bepalen locatie kun je als team aanmelden. Zijn er vragen
of onduidelijkheden dan kun je via onze Facebook pagina
een bericht achterlaten.
https://www.facebook.com/de24uurvanzijtaart
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Zijtaartse
Jeugdnatuurvereniging
Zondag 19 februari 10.00 uur
Sporentocht Hazenputten
Aanstaande zondag 19 februari worden alle leden
voor het eerst weer verwacht.
Als je je nog niet aangemeld hebt en je hebt toch zin, kom
dan gewoon en kijk of je het net zo leuk vindt als wij.
Zorg dat je om 10.00 uur bij Het Klooster bent met een
goede fiets!
Vanaf daar vertrekken we gezamenlijk met de fiets naar de
Hazenputten voor een wandeling in de bossen.

Beste kinderen van
Zijtaart
(en omgeving),
Jullie zijn van harte welkom op
het GROTE CARNAVALSBAL van Jong Nederland
Zijtaart!
Dit vindt voor iedereen van groep 4 en ouder plaats op
donderdag 23 februari 2017 van 18.30 tot 20.00 uur in onze
blokhut Bij JoNZ’. Ook onze jeugdprins, -prinses en hun
gevolg zullen hierbij aanwezig zijn!

Aan de jongste is ook gedacht: woensdagmiddag 22
februari van 14.30 uur tot 16.00 uur kunnen zij knutselen,
schminken, spelletjes doen en dansen in de disco! Voor de
ouders staat er koffie en thee klaar.
Dit alles is natuurlijk gratis!
Dus trek je mooiste carnavalspak aan en neem je
feestneus mee.
Tot dan,
Jong Nederland Zijtaart

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur

Zorg en Welzijn Zijtaart
Contact: Lenie v.Sleuwen 0413-352294/06-46595916
Alda v Eert-Gloudemans 06-20978507
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Carnavalskrant overhandigd én
rondgebracht.
Afgelopen vrijdag zijn de eerste exemplaren
van de Reigerkrant 2016 aan Prins Teun,
Adjudant Alco, Jeugdprins Stijn &
Jeugdprinses Lieke, hun adjudanten en nar
overhandigd. Tevens is zaterdag de
carnavalskrant door leden van de vereniging
in Zijtaart huis-aan-huis rondgebracht.
Mocht u geen krant ontvangen hebben, dan
kunt u contact opnemen met Gerjanne van de Ven. (0413377485)
Veel leesplezier!
Krantencommissie CV de Reigers.

Oproep I-pad cursus!
We hebben de cursusgroep
bijna vol en gaan op korte
termijn starten met de I-pad
cursus voor gevorderden.
Inmiddels hebben zich al 4
personen aangemeld en dus is
er nog plaats voor enkele personen. Een minimum van 6
personen is gewenst om uit de kosten te kunnen komen,
maar maximaal 8 deelnemers is ook mogelijk. De cursus
start naar verwachting in de week na carnaval, wordt
gegeven door Martin Peters en bestaat uit 8 lessen. Na een
uur is er een kleine pauze om even koffie/thee te drinken
en vervolgens nog een uurtje les. De kosten zijn € 15,00
per persoon, te voldoen op de eerste cursusmiddag. Er is
wel een vereiste, men moet lid
zijn/worden van de KBO.
Ook voor Android voor
gevorderden en beginners kan
men zich nog aanmelden en bij
voldoende deelname starten we
snel op. Een I-pad cursus voor
beginners zal nog even op zich laten wachten of er moeten

Voor al uw friet en snacks!
Dit weekend speciale aanbieding.

Viandel €1,70.
Iedere vrijdag vanaf 17.00 uur Gezinsfrietdag
Gezinszak friet (2 Volwassen+2Kinderen)
4 snacks keuze uit frikadel of kroket
Voor € 10,00
Deze actie valt buiten onze normale
stempelkaartactie
Ook telefonische bestelling mogelijk.
Pastoor Clercxstraat 53-55
Tel.: 363638
Patatterij open:
Ma- Di- Do: 19:00uur - 21:00 uur
Vrij – Zat: 17:00 uur - 21:00 uur
Zo: 12:00 uur - 21:00 uur
snel voldoende aanmeldingen komen.
Voor informatie en aanmelden neem contact op met Cor
van der Aa,
Grootveld 13, tel. (0413) 36 68 58 of Mail
cpjvdaa@gmail.com

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
MET CARNAVAL
Op maandag 27 en dinsdag 28 februari 2017 is de gemeente
Meierijstad beperkt geopend voor het publiek.
Hieronder de gewijzigde openingstijden:
Op maandag 27 en dinsdag 28 februari
2017 is de gemeente Meierijstad beperkt
geopend voor het publiek.
Hieronder de gewijzigde openingstijden:
Burgerzaken Van 9.00 uur tot 10.00 uur
Dienstverleningscentrum Veghel geopend
voor aangiften geboorte en overlijden.
Nevenvestigingen gesloten
KCC Van 9.00 uur tot 10.00 uur open voor
receptie en telefonische dienstverlening
Toegang gemeentehuis open van 9.00 uur
tot 10.00 uur voor vrije inloop
Milieustraat Schijndel en Veghel Gesloten
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KBO Zijtaart vertoont
een gouwe ouwe!
oor de filmmiddag op maandag 20 februari hebben
we gekozen voor een film uit de oude doos, de
musical Hello Dolly. Een musical die al in 1969
verfilmd is.
In het kleine stadje Yonkers in de
staat New York van de vorige
eeuwwisseling, woont de rijke
maar narrige ondernemer Horace
Vandergelder. Hij is op zoek naar
een vrouw die zijn typische
mannenhuishouden wat kan
opfleuren. De beroemde huwelijksmakelaarster Dolly
Levi werpt zich op als bemiddelaar
tussen Horace en verschillende
mogelijke bruiden. Wat niemand
weet, is dat Dolly zichzelf ziet als de
aanstaande mevrouw Vandergelder
en diverse plannetjes heeft
uitgedacht om haar plaatsje aan het
altaar te verzekeren.
Barbra Streisand schittert in een van
de grootste musicals allertijden. Ze is geschapen voor de
rol van Dolly Levi. Deze grootse en peperdure productie
met de adembenemende kostuums van Cecil Barton en
de onvergetelijke liedjes van Jerry Herman, is een
klassieker die velen keer op keer zal boeien.
Wat opmerkingen die ander mensen maakten over deze
film: “Wat een heerlijke musical en vooral de
schitterende aankleding en prachtige songs gezongen
door Barbra Streisand, deze musical is een lust voor oog
en oor. Het verhaal is heel leuk met misschien toch nog
een verrassende afloop.” En een ander: “Deze musical van
Barbra Streisand is zeker de moeite waard om naar te
kijken, zoals alle musical films van La Streisand".
Deze filmmiddag wordt speciaal
georganiseerd voor de leden van de
KBO.
Wanneer: maandag 20 februari 2017
Waar: Ontmoetingszaal Dorpshuis
Zijtaart
Aanvang: 13.30 uur, met een kleine pauze om een
consumptie te kunnen kopen
Kosten: gratis
Kom gewoon gezellig meekijken!

KBO
AGENDA
Maandag 20 februari 13.30 uur: Filmmiddag
Dinsdag 21 februari 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 21 februari 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 21 februari 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 21 februari 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 22 februari 13.30 uur: Keezen
Donderdag 23 februari 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 23 februari 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 23 februari 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 23 februari 13.30 uur: Kaarten

Donderdag 16 FEBRUARI
Vrijdag 17 FEBRUARI
Zaterdag 18 FEBRUARI

Zachte
Broodjes 10 + 2 GRATIS
Telefoonnummer:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

0413-210337
06-57794321

Openingstijden

gesloten
8.30 – 12.30 u
gesloten
8.30 – 12.30 u
8.30 – 12.30 u
8.30 – 12.30 u
gesloten

We zien u graag terug in onze winkel!
Pastoor Clercxstraat 46 Zijtaart
KAARTEN
Uitslagen van 9 februari:
Jokeren:
1. Mien Ketelaars
2. Rieky v.Zutphen
Rikken:
1. Lenie Henst
2. Bert Vissers
3. Tiny v.Zutphen
Poedelprijs:
Marjo Vissers
Loterij:
Martien v.Zutphen

139 pnt.
105 pnt.
133 pnt.
80 pnt.
69 pnt.
- 72 pnt.

Uitslagen van 13 februari:
Jokeren:
1. Mientje Raaijmakers
Rikken:
1. Henk v.d.Linden
2. Henk v.d.Ven
3. Bert Vissers
4. Annie v.Kessel
Poedelprijs:
Maja Rovers
Loterij:
Grard Pepers

68 pnt.
177 pnt.
109 pnt.
87 pnt.
72 pnt.
- 26 pnt.

Prikpost in Zijtaart.
De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de
Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de
prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.
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Senioren Biljartcompetitie regionaal
Zijtaart - Breugel A 8 febr 2017
Cor v.Zutphen
Wim v.d.Sanden
Toon Nelissen
Rien v.Tiel
Toon Opsteen
Tonnie v.Uden
Cor Coppens
Jan v.d.Oever

65 51
43 29
32 51
28 23
27 19
32 30
21 19
18 16

- Theo v.Eck
- Hans Habraken
- Johan Meulendijks
- Carel de Beer
- Martien v.d.Heijden
- Jan v.Eck
- Noud v.Eck
- Harrie Sanders

37 41
32 33
29 51
26 28
23 23
21 20
20 15
19 17

Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO Zijtaart
d.d. 09-02-2017
Frans v Leuken
Tonnie v Uden
Toon Cissen
Toon vd Oever
Jan Rijkers
Wim vd Sanden
Rien Kemps
Rien v Tiel
Toon Opsteen
Cor v Zutphen
Rien Kemps
Cor Coppens
Toon Nelissen
Christ v Helvoirt

44
31
61
31
16
43
32
29
30
61
32
22
32
19

44
23
72
58
13
34
34
37
24
46
27
23
24
16

Cor Coppens
Rien v Tiel
Frans vd Broek
Toon Opsteen
Jan vd Oever
Tonn Verbruggen
Willy Henst
Jan de Wit
Toon Nelissen
Christ v Helvoirt
Toon Cissen
Mies Gibbels
Jan de Wit
Jan vd Oever

22
29
19
30
18
24
28
28
32
19
61
35
28
18

36
33
19
36
22
26
19
30
36
15
49
39
21
27
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VOW JO15-2 Rhode JO15-4
Mariahout JO13-1
VOW JO13-1
VOW JO11-1 -Schijndel/DE WIT JO11-2
Gemert JO11-7 VOW JO11-2
Rhode JO11-7GVOW JO11-3
Erp JO9-3
VOW JO9-1
VOW JO9-2 Rhode JO9-9
VOW JO9-3M -Schijndel/de Wit JO9-5
Vorstenbossche Boys MO19-1 VOW MO19-2
VOW MO15-1 -Bruheze MO15-1
VOW MO15-2 - St. Heeswijk/Avesteyn MO15-1
Berghem Sport MO13-1 - VOW MO13-1
VOW MO11-1 vrij

13:00u
12:00u
9:30u
9:15u
10:30u
10:30u
10:30u
10:30u
14:30u
13:00u
11:30u
10:30u

VOW senioren 16 februari 2017
19:30u Keldonk 2
VOW 2
VOW senioren 18 februari 2017
15:00u VOW Veteranen
Nijnsel
17:15u HVCH VR30+1
VOW VR30+1
VOW senioren 19 februari 2017
14:30u Avesteyn 1
VOW 1
11:00u VOW 3
Boskant 4
11:00u VOW 4
Prinses Irene 9
11:30u FC de Rakt VR1
ST VOW/WEC VR1
11:00u VOW VR2
EVVC VR2

SPORTUITSLAGEN

SPORTAGENDA
VOW Jeugd 18 febr 2017
VOW JO19-1 NWC JO19-2
VOW JO17-1 Irene JO17-1
VOW JO15-1 Mierlo Hout JO15-2

VOW Jeugd 11 en 12 feb 2017 alles afgelast
14:30u
14:30u
13:00u

VOW senioren 11 en 12 febr alles afgelast
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Spelletjesavond TV Zijtaart
Afgelopen vrijdag stond de tweede spelletjesavond voor
leden van TV Zijtaart op
het programma. De
organisatie was in handen
van de Kleine Toernooien
Commissie. Buiten
sneeuwde het een klein
beetje en het was koud,
maar dit weerhield niet een
kleine 20 leden die op deze
avond waren
afgekomen. Aan vier
tafels werd er
fanatiek het
keezenspel gespeeld.
Na ongeveer een uur
spelen werd er
gewisseld van tafel, zodat je ook met andere leden aan een
tafel kwam te zitten.
Een groepje heren zat
te kaarten. Dit ging er
ook fanatiek aan toe,
al dan niet met de
nodige aanwijzingen
en tactiek.
Wiljan van Hoof had een dartbord ter beschikking gesteld
en hier werd ook regelmatig even een potje darts gespeeld.
Het was een gezellige avond die nog tot in de late uurtjes is
doorgegaan.
KTC TV Zijtaart

Organisatie MudRun zoekt
vrijwilligers:
Op 9 april staat de 2e editie van de Mudrun op het
programma. Wij als organisatie zijn nog op zoek naar vele
vrijwilligers welke nodig zijn om dit soort evenementen te
organiseren. Heb je tijd geef je dan nu op via mail:
vow.mudrace@hotmail.com
of bel met:
Alco Brugmans: 06-13165785 - John de Wit: 0610184265.
We zoeken vrijwilligers voor:
vrijdag 7 april ==> opbouwen obstakels
Zaterdag 8 april ==> opbouwen obstakels
Zondag 9 april ==> Begeleiden en afbreken.
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Lezing over carnaval, Hollandse winters
en over Hollandse feesten
in “De Gouden Eeuw”
Op maandag 20 februari in St. Oedenrode – Den Einder om
20.00 uur, op 22 februari om 20.00 uur, op 23 februari om
09.00 uur in Zijtaart – Het Klooster en
op 23 februari om 13.30 uur op de
Broekstraat 3 in Vorstenbosch/Uden
zal Ton Rietbergen een lezing houden
over Hollandse feesten en rituelen. De
lezing duurt ongeveer 2 uur (met
pauze). Dit boeiende onderwerp
handelt over de tijd van Pieter
Brueghel, Hendric Avercamp, Jan
Steen en vele anderen.
Het beroemde carnavalsfeest in
“De strijd tussen Carnaval en
Vasten” van Pieter Brueghel is
een ingewikkeld schilderij met
veel symboliek, grappen en
grollen. Ook de kinderspelen,
boerenbruiloften en
winterlandschappen van Pieter Brueghel komen aan de
orde. Dat is de overstap naar het Hollandse wintervermaak
van Hendric Avercamp, met de verborgen komische
effecten. Dat leidt weer naar de werken van Jan Steen als:
“So de ouden
songhen…..”
De lezing zal enig
inzicht geven in de
intenties en visies
van kunstenaars uit
Renaissance en
Barok. De werken
worden soms
globaal, dan weer in detail bekeken. Niet alleen de beelden,
ook de toepasselijke muziek uit de betreffende tijd, zorgt
voor een mooi en interessant geheel.
Meer informatie te verkrijgen via email
kunstverteld@gmail.com. of tel. (0413) 36 76 27.

The Beatles met een twist door Be-Apple
In Cultuurcafé De Afzakkerij op CHV Noordkade in
Veghel kan men op zondagmiddag 19 februari, van 15.00 –
18.00 uur weer genieten van
livemuziek. Het podium is die
middag voor Be-Apple. Al vanaf
het prille begin wisten deze
‘Eindhoven four‘ dat ze nooit
letterlijk de gebaande paden van
het Beatles tribute circuit zouden
gaan bewandelen. Het is precies deze keuze die BeApple al
binnen een aantal jaren een aantal fantastische optredens
bracht, op plekken waar ze tot dan toe alleen nog maar over
durfden te dromen. Nu dus De Afzakkerij.
De entree is gratis, een vrije gift is welkom.
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Inschrijvingen VOW MudRun
gestart:
De inschrijvingen voor de 2e editie van de VOW MudRun
dd 9 april 2017 zijn
inmiddels gestart en de
inschrijvingen lopen binnen.
Vraag nu je
inschrijfformulier aan via:
vow.mudrace@hotmail.com
en schrijf je snel in voordat
het gewenste startslot vol is. We hebben een run van +/5km en 1 van 10km met 26 super obstakels. Het beloofd
weer een super MudRun te worden.
t/m 12 jaar €5,Vanaf 13 jaar €12,50
Tevens een MudRun shirt te bestellen voor €10,-
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financieel op hem: René had een eigen zaak, het ging hem
financieel voor de wind. Ik had Rowena graag wat meer
stevigheid toegewenst zodat zij niet over zich liet lopen en
hem zou dwingen een echte keus te maken. Maar zij leek
vooral angstig, als hij haar maar niet in de steek liet! Ik
denk ook echt dat hij niet voor haar gekozen zou hebben,
maar om aan zo’n man te blijven hangen…..Een treurig
verhaal.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Workshops voor beginnende en
gevorderde fotografen
Portret, digitale fotobewerking en avondfotografie
Portret & Model Fotografie
Iedereen fotografeert wel eens vrienden
of familie, de zogenaamde kiekjes. In
deze workshop leer je een model met
eenvoudige aanwijzingen goed te
regisseren. Je maakt gebruik van zowel eenvoudige middelen
zoals bouwlamp en reflexie-scherm, als geavanceerde flitser
en lichtvormers. De foto’s worden gemaakt in de studio en op
locatie. Fotograaf Fons Strijbosch begeleidt de cursisten. De
workshop bestaat uit twee lessen op de dinsdagavond van
19.30 – 22.00 uur en start op 21 februari.

Avondfotografie
In deze avondworkshop leer je de meest sfeervolle foto’s
maken met weinig licht. Er wordt gestart met een theoretisch
Een treurig verhaal….
gedeelte met voorbeeldfoto’s. Hoe kun je bij weinig licht een
Een groot leeftijdsverschil, dat zag ik meteen. Het was bijna goed belichte scherpe foto maken? Hoe maak je sterretjes van
vader en dochter. Rowena moest de rol van “stiefmoeder”
lichtbronnen? Hoe leg je lichtstrepen vast? Dat ga je uiteraard
van pubers vervullen en ze was zelf niet veel ouder. Vader die avond allemaal uitproberen. Ook lightpainting (schrijven
René liet in alles zijn kinderen voor gaan en natuurlijk
met licht) komt daarbij aan bod. Margot van Kleef geeft de
bestaat de band met zijn kinderen langer dan die met
workshop op donderdag 9 maart van 19.30 – 22.30 uur.
Rowena. Toen de moeder van de kids René onlangs het
voorstel deed om “het nog eens samen te proberen” ging hij Dagworkshop voor beginners
Wil je de basisprincipes van het fotograferen goed onder de
daar direct in mee. De relatie die hij had met Rowena
knie krijgen? Tijdens deze dagworkshop ga je in een kleine
gooide hij direct overboord. Ook al bleek het geen serieus
voorstel, Rowena besefte dat René niet echt voor haar koos. groep (max. 6 personen) intensief aan de slag. De ochtend start
met de techniek van het fotograferen. Na de lunch ga je
Toch bleef ze bij hem.
praktisch aan de slag op de mooie locatie CHV Noordkade. De
Ook deed hij regelmatig uitspraken als “Mijn kinderen
staan op de eerste plaats… als ze jou niet mogen, dan houdt workshop wordt gegeven door fotograaf Margot van Kleef en
is op zaterdag 18 maart van 10.00 – 16.00 uur.
onze relatie op!” De kids gebruikten dit door Rowena te

chanteren. Ze ging alles doen zodat de kinderen haar maar
leuk vonden. Geld lenen? Oké, ook zonder vader hierover
in te lichten. Later voelde ze zich misbruikt en werd ze
boos.
Toen ik wat probeerde uit te leggen over de lastige positie
en rol die iedereen heeft, was René onverbiddelijk: hij was
niet van plan om telkens na te gaan denken over de lastige
positie van Rowena….het was slikken of stikken voor haar.
Rowena zat tijdens het gesprek steeds in tranen. Ik had met
het meisje te doen. Ze was duidelijk te jong voor zo’n
zware taak, maar ook niet opgewassen tegen deze
volwassen man. Ik weet het natuurlijk niet, maar het leek
erop dat ze elkaar misbruikten: René had een lekkere jonge
meid en kon zich weer 25 wanen en Rowena leunde

Digitale Fotobewerking
Wil jij je foto’s op een vakkundige manier digitaal leren
bewerken? In drie avonden neemt fotograaf Fons Strijbosch je
stap voor stap door de programma's Photoshop Ligtroom en
Adobe Photoshop. Leer hoe je snel foto's kunnen verbeteren
en grote hoeveelheden foto's overzichtelijk kunnen beheren.
De cursus is zo opgezet dat iedereen het geleerde direct kan
uitproberen op de aanwezige computers. De korte cursus
bestaat uit drie dinsdagavonden van 19.30 – 22.00 uur en start
op 14 maart.

De fotocursussen worden gegeven op onze locatie op de
CHV Noordkade in Veghel. Meer info via
www.phoenixcultuur.nl of info@phoenixcultuur.nl.
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Inschrijving per koppel. Inschrijfgeld €7,00 per koppel
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vrijdag 7
april

Naam deelnemer 1: ……………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………..
Emailadres: ………………………………………………………………………………………………….
Naam deelnemer 2: ……………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………..
Emailadres: ………………………………………………………………………………………………….
Bij inlevering van inschrijfformulier dient het inschrijfgeld direct te worden voldaan. Zonder inschrijfgeld
ben je niet ingeschreven.
Per koppel dient tenminste één van de twee spelers in Zijtaart te wonen of te hebben gewoond. De minimale
leeftijd voor deelname is 12 jaar.
Inschrijfformulieren inleveren bij:
Cafe-zaal Kleijngeld
Dorpshuis
Twan van de Meerakker
Tijdens spellenavond!
Of mail: zeszijtaart@gmail.com
Inschrijven uiterlijk 4 april!
Reageer snel, want vol = vol

Werkgroep van
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Wat moet er geregeld worden bij bank
of notaris?
Er komt een moment waarop
mensen met dementie hun
eigen zaken niet goed meer
kunnen regelen. Wie
vertegenwoordigt hen dan bij
behandeling, medische
beslissingen en op juridisch vlak? In het Alzheimercafé in
Veghel krijgen bezoekers op dinsdag 21 februari antwoord
op deze vraag. Notaris Bram vd Boogaart legt dan uit wat
de naasten mogen en moeten regelen op het gebied van
bewindvoering, mentorschap en curatele. Iedereen uit de
gemeenten Landerd, Boekel, Uden, Veghel, Bernheze en
omgeving die hierin geïnteresseerd is, is van harte welkom.
Om 19.00 uur gaat de deur van het Alzheimercafé in de
Blauwe Kei in Veghel open. De toegang is gratis.
De naasten van iemand met dementie komen voor tal van
vragen te staan waarover een beslissing genomen moet
worden. “Zullen we de auto verkopen?” kan aan de orde
komen, financieel moet er van alles geregeld worden,
abonnementen moeten wel of niet opgezegd worden,
enzovoorts. Het is verstandig om een aantal zaken vast te
leggen voordat de persoon met dementie zelf niet meer het
overzicht heeft om de zaken goed te regelen. Je kunt
iemand die je vertrouwt aanwijzen om beslissingen te
nemen namens de persoon met dementie; dat moet wel
gebeuren in een notariële akte. Daarmee voorkom je dat er
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later bij de rechter bewind aangevraagd moet worden. Een
rechter zal altijd in het belang van de persoon met dementie
handelen en daarom bijvoorbeeld bepalen dat het huis niet
verkocht mag worden.
Kun je voorkomen dat je vermogen verdampt door hoge
eigen bijdrages in de zorg? Maar is er dan nog genoeg geld
om goede zorg in te kopen en kan de partner nog goed
rondkomen? Naast dit soort zakelijke overwegingen spelen
ook menselijke vragen. Er moeten beslissingen genomen
worden over de behandeling en verzorging. Van betrokken
families hoor je dat het goed is om de taken binnen de
familie te verdelen, maar hoe doe je dat op een goede
manier? Hoe vaak moet je overleggen? Wat moet je doen
bij verschil in inzicht? Hoe regel je het als je onroerend
goed wilt verkopen? Hoe voorkom je dat er misbruik wordt
gemaakt van de situatie? Talloze vragen, waarop bezoekers
van het Alzheimercafé antwoord kunnen krijgen. Er is
volop gelegenheid om vragen te stellen en mee te praten.

Naar Vudel met Join us
Carnaval staat weer voor de deur, met op vrijdagavond het
grote Vudelfeest aan de Noordkade in Veghel. Voor
sommige jongeren is het lastig om hier zelf naar toe te
gaan, daarom kunnen zij met Join us gaan.
Vudel is een begrip in Veghel en omstreken, elk jaar is het
een gezellige drukte op carnavalsvrijdag. Voor veel
jongeren is het vanzelfsprekend om met vrienden naar
Vudel te gaan. Maar niet voor iedereen. Er zijn genoeg
jongeren die wel willen gaan, maar niet weten met wie. Of
het niet aandurven qua drukte, zij gaan dergelijke avonden
uit de weg terwijl ze er wel nieuwsgierig naar kunnen zijn.
Join us helpt jongeren die moeite hebben met het behouden
van sociale contacten. Tweewekelijks zijn hiervoor
avonden in jongerencentrum De Kluis aan de Noordkade.
In twee groepen, van 13-18 jaar en van 18-23 jaar zijn de
jongeren welkom. Over Vudel zeggen de oudsten: “Zou ik
het daar leuk vinden?” “Is het niet te druk en te veel herrie
voor mij?” Om dat te weten kun je maar één ding doen: het
uitproberen.
Dat uitproberen wordt door de organisatie van Vudel en
Join us aangemoedigd. Daarom roepen we jongeren met
bovenstaande vragen op om met Join us naar Vudel te
gaan. Vudel helpt deze jongeren door hen een
toegangsbewijs te geven. De jongeren verzamelen om
20.00 uur in carnavalsoutfit in de huiskamer van De Kluis.
Daar drinken we wat en maken we kennis met degene die
nieuw bij Join us zijn. Vervolgens gaan we gezamenlijk
naar het naastgelegen Vudelfeest. Vinden de jongeren het
leuk? Dan kunnen zij op het feest blijven. Is het genoeg
voor hen? Dan kunnen ze terug naar de huiskamer of naar
huis gaan. De begeleiding van Join us speelt hier met hen
op in. Zodat de avond voor iedere jongere die mee gaat een
fijne avond wordt om op terug te kijken.
Nieuwsgierig geworden? Kijk dan even op de site van Join
us: www.jolizorg.nl/joinus daar vindt je meer informatie
over Join us en hoe je je kunt aanmelden voor deze avond.

