Uitnodiging aan de inwoners van Zijtaart voor de
OPENBARE VERGADERING van de Dorpsraad
Beste dorpsgenoten,
Op WOENSDAG 1 NOVEMBER a.s. houden wij weer een openbare vergadering
Aanvang: 20:00 uur in de ontmoetingszaal van dorpshuis Het Klooster
Er zijn weer enkele actuele ontwikkelingen gaande, die voor de toekomst van ons dorp
belangrijk zijn. Daarom stellen wij het zeer op prijs, dat u als inwoner van Zijtaart
aanwezig kunt zijn.
De AGENDA ziet er als volgt uit:
1. Opening en korte terugblik afgelopen half jaar
2. Enkele mededelingen
-situatie dorpspleintje
-eerstkomende dorpsschouw
-stand van zaken AED-ervaringen/cursusaanbod
-preventie-app Zijtaart overkoepelend voor buurtschappen-app
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KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 29 oktober 9.30 uur Allerheiligenviering Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken : Overl.ouders Pepers-van Lankvelt; Annie Gibbels-Pepers; Piet en Sien
Jansen; Lise van den Donk en Cato Niestijl; Overl.ouders van den Akker-van den Tillart
(nms.de Kath.Bond van Ouderen); Jaargetijde Johan en Doortje van Nunen-Brugmans;
Wim van der Burgt; Overl.ouders van der Burgt en Timmers; Bert van Heertum; Jo van de
Wetering (nms.zijn vrouw en kinderen); Riek van Zutphen-Daniëls en overl.familieleden;
Riek van Boxmeer-Henst; Overl.ouders van Uden-van Stiphout en zoon Janus.
Donderdag: 2 november 19.00 uur Allerzielenviering (Gem.Koor)
Deze viering wordt verzorgd door de Avondwake-werkgroep.
Overleden: An Thijssen-van der Heijden in de leeftijd van 92 jaar.
Mededeling: In september kwamen zo’n 200 mensen luisteren naar het verhaal van Pater
Issag, onze kapelaan en missionaris uit India.
Op 30 oktober komen onze Nederlandse missionarissen, paters van de H.Geest naar
Veghel. In een boeiende film laten zij zien hoe zij geleefd en gewerkt hebben. Na de film is
er een gesprek met de makers van de film en met de paters. De avond is om 20.00 uur in
de H.Hartkerk te Veghel.
Iedereen is van harte welkom.

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance 1 1 2
Huisartsenpost:
0900-8860
Avond, nacht en het weekend
Politie
direct
0900-8844
Brandweer direct
073-61.23.123
Ambulance direct
0412-63.15.15
Stadhuis Veghel en storingsnr. 14-0413
Zijtaart:
Kerkberichten
Zorg en Welzijn Zijtaart
Vervoersdienst Zijtaart
Dorpshuis Zijtaart

36.58.61
35.22.94
35.22.32
36.66.79
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3. Stand van zaken toekomstige uitbreiding
woongebied Zijtaart
-actuele informatie vanuit de werkgroep
-standpunt Dorpsraad
-situatie Edith Stein-locatie
4. “Geen omleiding N279 bij Zijtaart”
-een terugblik over de afgelopen maanden door zowel
Dorpsraad als werkgroep
-werkgroep doet verslag van teruggave donaties
-vooruitblik ontsluitingsweg naast het kanaal t.b.v.
industrieterreinen
-overige verkeerssituaties Zijtaart
5. Stand van zaken werkgroep “Zorg-en-WelzijnZijtaart”
Er zijn al enkele activiteiten van dit onderwerp in gang
gezet.
De werkgroep zal hiervan verslag doen en een nadere
toelichting geven.
6. Ontwikkeling bedrijventerrein De Kempkens
-presentatie van en toelichting op enkele actuele schetsen
van het gebied
7. Overdracht voorzitterschap Dorpsraad en verdere
samenstelling.
-aanvulling van de Dorpsraad is nog steeds gewenst
8. Rondvraag en afsluiting

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.

Beste Mensen,
Mijn naam is Marcel Adriaans en ik ben op zoek naar
spullen die te maken hebben met VV Soffelt. Deze
voetbalvereniging werd opgericht in 1972 en hield op te
bestaan na gefuseerd te zijn met VOW in 1987.
Ik wil graag een zo groot mogelijke verzameling aanleggen
met items van of over VV Soffelt. Denk hierbij aan
krantenknipsels, elftal foto’s, stickers, shirts, trainingspak
en al wat daar bij hoort. Mijn vader, Bert Adriaans was
mede oprichter en voorzitter van deze voetbalclub, waar
ikzelf ook gespeeld heb tot de club in 1987 fuseerde met
VOW.
Het lijkt mij gewoon leuk om een en ander bij elkaar te
brengen en in mijn biljartzaal uit te stallen. Als u iets in uw
bezit heeft dat u kwijt wilt, neem dan alstublieft contact op
met mij op tel. (06) 236 177 00.
Alvast hartelijk bedankt!!!!!!
Marcel Adriaans

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.
De prikpost is er niet alleen voor
trombosedienstpatiënten. Wanneer er
bloed geprikt moet worden via de
huisarts of specialist kan men ook
naar de prikpost komen. Patiënten
kunnen hier ook ander
laboratoriummateriaal afgeven.
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KBO
AGENDA:
Maandag 30 oktober 09.30 uur: Kaarten
Dinsdag 31 oktober 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 31 oktober 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 31 oktober 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 31 oktober 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 1 november 13.30 uur: Kienen
Donderdag 2 november 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 2 november 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 2 november 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 2 november 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 3 november 13.30 uur: Bridgen

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag onderlinge competitie KBO Zijtaart 19-10-2017
Frans v Leuken
44 45 - Willy vd Berkmortel 25 39
Jan Rijkers
15 10 - Piet vd Hurk
35 36
Hans v Erp
69 37 - Cor Coppens
23 19
Wim Kremers
26 30 - Toon Nelissen
33 30
Mies Gibbels
35 30 - Toon Opsteen
29 36
Andre Schepers
34 37 - Rien v Tiel
29 37
Wim vd Sanden
41 29 - Jan de Wit
26 20
Frans vd Broek
19 27 - Jan Rijkers
15 16
Piet vd Hurk
35 37 - Wim Kremers
26 32
Jan vd Oever
18 21 - Ad vd Heijden
16 9
Tonnie v Uden
32 37 - Rien Kemps
32 45
Chris v Helvoirt
18 15 - Toon vd Oever
29 23
Toon Cissen
58 63 - Willy Henst
24 31
Cor v Zutphen
60 84 - Tonn Verbruggen 24 28

SPORTAGENDA
VOW Jeugd 25 okt 2017
Schijndel/DE WIT JO13-4 VOW JO13-2M
VOW Jeugd 28 oktober 2017
VOW JO19-1
Erp JO19-3
Nijnsel/TVE Reclame JO17-1 VOW JO17-1
VOW JO15-1
Avesteijn JO15-2
Sparta'25 JO15-4 VOW JO15-2
Blauw Geel'38/JUMBO JO13-6 VOW JO13-1
Rhode JO13-6M
VOW JO13-2M
VOW JO11-1
WEC JO11-3G
Rhode JO11-7
VOW JO11-2
Rhode JO9-6M
VOW JO9-1M
Erp JO8-2
VOW JO8-1

19:00u
14:30u
15:00u
13:00u
13:00u
11:30u
9:15u
9:30u
10:30u
9:15u
10:30u

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

Satérol € 2,10 p.st.
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 - 20:30 uur
Vrij – Zat: 17:00 uur - 20:30 uur
Zo: 12:00 uur - 20:30 uur
VOW JO7-1
Blauw Geel/JUMBO JO7-2 10:30u
VOW MO17-1
FC de Rakt MO17-1
13:00u
VOW MO15-1
Margriet MO15-2
13:00u
VOW MO11-1
Maaskantse Boys MO11-1 9:30u
VOW Senioren 28 okt 2017
17:00u FC de Rakt
VOW Veteranen
16:30u VOW VR30+1
Mariahout VR30+1
VOW Senioren 29 okt 2017
14:30u SCMH 1
VOW 1
12:00u Avesteyn 4
VOW 2
10:00u Schijndel/DE WIT 5 VOW 3
11:00u VOW 4
CITO 7
11:00u VOW VR1
Nooit Gedacht VR2
11:00u VOW VR2
Nijnsel/TVE Reclame VR2
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SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 21 oktober 2017
ST Boerdonk/Keldonk JO13-2G VOW JO13-1
Blauw Geel/JUMBO JO13-9M VOW JO13-2M
ST Keldonk/Boerdonk JO11-2G VOW JO11-1
Rhode JO7-2
VOW JO7-1

VOW Senioren 21 okt 2017
VOW Veteranen
SCMH
VOW senioren 22 okt 2017
VOW 1
Avesteyn 1

6
11
1
14

1
2
17
11

1–2
0-1

TV Zijtaart
Uitslagen Externe Competitie
Dames Donderdag - Veldhovense LTC
Prinsejagt - Dames Vrijdag
Dames Zaterdag
Heren 50+ - LTC Rackets
De Raam - Heren Vrijdag
Mix 1
Vrij
Mix 2
Vrij
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waarbij de nadruk vooral lag op het samen tennissen en het
kletsen tussen de wedstrijden door. Waarom dan toch een
'vet' toernooi? Tussen de wedstrijden door werd iedereen
getrakteerd op een vette hap. Die hapjes gingen er goed in.
Aan het einde van het toernooi werd ook nog even gekeken
naar wie de meeste games gespeeld had. Dit alleen voor de
statistieken en niet voor de prijzen, want die werden
tussendoor al uitgedeeld door de KTC. In poule A waren
het Marc Klein Breteler en Ria Kanters die de meeste
games gewonnen hadden. In poule B hadden Ineke
Raaijmakers en Antoin vd Akker de meeste games
gewonnen. De KTC kan terugkijken op een geslaagd,
gezellig en vooral erg 'vet' toernooi!
De Kleine Toernooien Commissie

1-3
2-2
Vrij
4-0
2-2

Een 'vet' toernooi bij TV Zijtaart
Vorige week dinsdagavond organiseerde de Kleine
Toernooien Commissie een kei 'vet' toernooi. Dit toernooi
is de opvolger van het frikandellentoernooi van vorig jaar.
De indeling werd op zondagochtend gemaakt, maar dan
zul je zien dat er altijd nog geschoven moet worden met
namen. Een afmelding hier, nog een late aanmelding daar.
Gelukkig was er ruimte in het schema en kon iedereen toch
nog lekker tennissen. Leuke partijen werden er gespeeld,

Ruitersport Zijtaart
Prijzen voor Renee Buser, Claire en Julia
Vermaes
De zusjes Claire en Julia Vermaes zijn afgelopen weekend
met hun pony’s op wedstrijd geweest bij het Keelven in
Someren en met succes! Julia reed met haar pony Jolly
Jumper mee aan de Bixie wedstrijddressuur en won daar
een 1e en 2e prijs. Claire reed met haar pony Muffin in de
gecombineerde klasse ABCDE-B 3 winstpunten bij elkaar
en won daarmee een 2e en 3e prijs. Met Jolly Jumper reed ze
voor de eerste keer een L1 proef en wist daarmee 2
winstpunten te verdienen. Vorige week zondag won Renee
Buser in Someren met haar paard Starbuck tweemaal de 3e
prijs met 225 en 218 punten in de klasse Z1 dressuur.
Gefeliciteerd met deze prestaties!
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ingericht. Links de meiden, rechts de jongens van de
junioren. Daar tussenin de 16+/leiding groep, zodat de
oversteek bijna onmogelijk werd. Dankzij de vermoeidheid
en de oplettendheid van de 16 plussers, gingen de meesten
toch redelijk vroeg slapen. De overige leiding en de
senioren jongens sliepen buiten in twee tenten. Gelukkig
was het niet zo koud als vorig jaar…
Zaterdagochtend hebben we na het ontbijt een paar spellen
gemaakt.
gedaan en rond twaalf uur vertrokken we te voet naar Den
Natuurlijk
Bosch om te gaan zwemmen in het Sportiom. Een
heeft het
buitenbad was wellicht beter geweest met deze
weer ons
temperaturen. Na een paar uur zwemvermaak moesten we
ook een
ons alweer omkleden om voor het donker weer in Den
handje
Dungen te zijn. Daar aangekomen konden we meteen
geholpen.
beginnen
met het bakken van de pizza’s op het houtvuur.
Het was
Vlak
voor
sluitingstijd nog vlug even naar de supermarkt
prachtig
om de voorraad chips en cola weer aan te vullen en
weer om
lekker actief onderweg nog even te kijken bij de friettent van New Kids.
Zondagmorgen werd alles weer opgeruimd en vertrokken
bezig te
de groepen rond half 11 weer richting Zijtaart. De
senioren moesten de hele weg weer terug lopen, maar
wisten een binnenvaartschipper zo gek te krijgen dat we
een stukje mochten meevaren op zijn boot richting
Veghel. Dat was kicken!
Rond twee uur kwamen twee van de drie groepen aan bij
de blokhut. De junioren jongens lieten nog een uurtje op
zich wachten; de vermoeidheid liet het tempo daar
behoorlijk zakken.
Al met al een geslaagd weekend met super weer!
Tot volgend jaar!

Geslaagde spelletjesmiddag 2017
We kijken terug op een
erg geslaagde middag.
Met alle 45 kinderen,
vrijwilligers en het
publiek hebben we er een
gezellige middag van

25 okt. 2017 – 1 nov. 2017

zijn. Dat hebben ze zeker
gedaan. Gelukkig hebben
we veel enthousiaste
kinderen gezien! Vanuit de
organisatie willen wij alle
kinderen bedanken voor
hun deelname en
enthousiasme, alle
vrijwilligers voor hun
aanwezigheid en goede
inzet en “In Hout houten
vloeren” voor de
sponsoring van de leuke
prijzen bij de loterij.
Natuurlijk zijn er ook dit
jaar weer leuke foto’s
gemaakt. Die zullen z.s.m. op de site verschijnen.
Graag tot volgend jaar!

(Zomerse) Hike 2017
Het leek wel op een paar dagen
zomerkamp, zo’n mooi weer
hebben we zelden tijdens onze
hike. Op vrijdagavond vertrokken
we met ruim 20 leden van de
junioren en senioren richting de
blokhut van de scouting in Den
Dungen. De senioren moesten de complete 16 kilometer
lopen, de junioren werden halverwege in Wijbosch gedropt.
Het was ideaal wandelweer en degenen die hun trui of vest
aan hadden getrokken, kregen daar al snel spijt van. Een tshirtje volstond deze vrijdagavond.
Op de post bij Mariëlle in Schijndel lagen de
worstenbroodjes al klaar en werd er volop genoten van de
warme chocomel. Nog vlug even de kalfjes aaien en dan
weer de weg vervolgen richting Den Dungen. Daar
aangekomen brandde het kampvuur al en werden de
broodjes geroosterd voor een broodje knakworst. Daarna
werden de luchtbedden opgeblazen en de twee slaapzolders
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4de editie Seitert goes Proms aanstaande
zaterdag 28 oktober 20.00 uur in het Dorpshuis.
Bent u er klaar voor?
De voorbereidingen zijn getroffen.
De zaal wordt ingericht.
De laatste puntjes worden op de i gezet.
De kleding hangt klaar.
De schoenen zijn gepoetst.
Er heerst een gezonde spanning voor de uitvoering.
De kaartjes zijn bijna op.
Dus wilt u het niet missen dan moet u er snel bij zijn.
Het wordt een avondvullend programma met voor ieder wat wils. Er staan maar liefst 100
artiesten voor u klaar om u een onvergetelijke avond te bezorgen.
Dus tot zaterdag om 20.00 uur in het Dorpshuis. Zaal open om 19.30 uur.

2de editie Proms 4 Kids aanstaande zondag 29 oktober om
14.30 uur in het Dorpshuis.
Gaat het Tjanne en Tjerk lukken om alle ingrediënten te verzamelen?
Kan de tovenaar met de ingrediënten het juiste toverdrankje brouwen?
Stopt door het toverdrankje het geruzie tussen Tjanne en Tjerk?
Het wordt een spannend avontuur dat je zeker gezien moet hebben. Proms 4 Kids laat het beste
uit Zijtaart zien op het gebied van zang, dans, muziek én toneel. Een unieke en bijzondere
muzikale theatervoorstelling door en voor kinderen!
We zien u graag op zondagmiddag 29 oktober om 14:30 uur in het Dorpshuis, zaal open om
14:00 uur.
Voor de Proms 4 Kids zijn nog kaartjes verkrijgbaar aan de zaal.
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Voor de fractie van TEAM is het van groot belang om ook
de jeugd te betrekken bij de lokale politiek. Doordat in het
initiatief voorstel Kinderparlement niet gesproken werd
over de jeugd van 13 tot 18 jaar heeft TEAM hiervoor een
verzoek voor ingediend. Door deze motie wordt ook deze
grote groep jeugdige inwoners van Meierijstad benaderd
om mee te denken en te praten over hun omgeving.

TEAM Meierijstad vraagt opheldering over
woningbouw mogelijkheden
De fractie van TEAM heeft in de raadsvergadering van
donderdag 12 oktober jl. nogmaals aandacht gevraagd voor
de woningbouw plannen in Meierijstad. TEAM wil dat er
op kort termijn duidelijkheid is over de mogelijkheden in
alle 13 kernen van Meierijstad.
TEAM heeft gevraagd om helderheid te geven over wat,
waar en wanneer er gebouwd kan worden in Meierijstad.
Of het nu gaat om sociale huur/koopwoningen, projectbouw
of de vrije sector. TEAM wil dat er op kort termijn concrete
stappen gemaakt gaan worden; bouwen, bouwen en
bouwen.
De heerWitlox ( wethouder volkshuisvesting) heeft via de
lijst van toezeggingen de belofte gedaan dat er voor 1
december een overzicht komt, met daarin vermeld de
diverse bouwmogelijkheden in de verschillende
dorpen/kernen van Meierijstad.

Behoud verharde weg Vlagheide
Rondom De Vlagheide is men bezig met de afronding van
de voormalige vuilstortplaats, wat ook zou inhouden dat
een stuk weg verwijderd zou moeten worden. De fractie
van TEAM heeft samen met de VVD, CDA,
Gemeentebelang Meierijstad en lijst Blanco het college
opgeroepen om nogmaals eens goed naar de zaak te kijken.
TEAM vindt dat door het verwijderen van de weg, de
verkeersveiligheid verslechterd wordt, er kapitaal/geld
verspild wordt en eerst een definitief verkeersplan gemaakt
moet worden voordat men overgaat tot het verwijderen van
de weg. De situatie is nu naar tevredenheid van
omwonenden en vele gebruikers, dus geen overhaaste
sanering van de asfaltweg tot een zandpad.
Vrachtverkeeronderzoek Rembrandtlaan/Korte Haak
Tijdens de rondvraag heeft TEAM opheldering gevraagd
over het onderzoek naar vrachtverkeer op en rond de
Rembrandtlaan. Dit onderzoek is door de voormalige raad
van Veghel gevraagd aan het college van B en W. TEAM
heeft gevraagd wat het college gaat doen met de
aanbevelingen en conclusies uit het rapport. De heer van
Rooijen (wethouder verkeer) meldde de raad dat er nu nog
gesprekken worden gevoerd en dat het rapport met de
conclusies begin november openbaar beschikbaar zal zijn.

Motie "Iedereen is welkom in onze horeca"
Namens TEAM Meierijstad bracht Peter Verbraak een
motie in om de toegankelijkheid in horecagelegenheden te
bevorderen. Wethouder Jan Goijaarts kon meedelen dat het
college de motie van harte ondersteunde en gaf de
toezeggingen deze te gaan verwerken in toekomstig
horecabeleid.

De jeugd heeft de toekomst

Erik de Vries
Marja vd Heijden

ZIJTAARTSE
BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN
Maandag 30 oktober a.s. gaan in zaal Kleijngeld voor de
32e keer de Zijtaartse biljartkampioenschappen libre van
start. Een aantal van 83 deelnemers gaat met elkaar de strijd
aan. De kampioenschappen duren tot en met vrijdag 10
november.
De wedstrijden beginnen dagelijks om 18.45 uur. Tot en
met maandag 6 november zijn de poule wedstrijden. Dit
betekent dat de spelers zijn ingedeeld in een poule van 4 of
5 spelers en zij in die poule een halve competitie spelen.
Vanaf dinsdag 7 november gaat het toernooi verder
volgens het knock-out systeem en dat betekent dat als men
de partij wint verder gaat, maar als men de partij verliest
eruit ligt. Op vrijdag 10 november zijn de finales en zal
bekend worden wie zich een jaar lang Zijtaarts
biljartkampioen libre mag noemen.
De avonden zijn niet alleen toegankelijk voor de spelers
maar ook publiek is van harte welkom. Misschien heb je zin
in de toekomst een keer mee te doen, dan moet je zeker een
keer komen kijken. Je zult dan zien dat eigenlijk iedereen
mee kan doen.
Wilt u op de hoogte blijven van deze kampioenschappen,
stuur dan een mail naar m.verbruggenzijtaart@ziggo.nl en u
ontvangt dagelijks de laatste stand van zaken.
De Zwijntjes en Poedelpret
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buigzaamheid van de persoon in kwestie. Door erover te
praten kun je echter wel aan het denken gezet worden en
kan het heel goed helpen om het meer achter je te kunnen
laten. Natuurlijk kun je het ook groter en erger maken als je
veel onder de mensen komt die het zaakje nog eens extra
opstoken. Het is natuurlijk altijd je eigen
verantwoordelijkheid wat je ermee doet. Vergeving is niet
verplicht maar het maakt het leven wel een stuk
gemakkelijker. Mocht je interesse hebben: op 21 november
is er 2x een bijeenkomst over dit thema, een keer ’s
middags en een keer ’s avonds. Wel graag even aanmelden
via info@interpunctie.nl. Deelname € 7,50 p.p.

Kwetterende vogels, tjirpende
krekels, blaffende reeën; een heel
scala van geluiden is te horen bij
elke wandeling in de natuur.
Natuurvereniging IVN heeft op
donderdag 2 november Bart Gras uitgenodigd voor een
presentatie over natuurgeluiden: locatie is het
verenigingslokaal in de Bundersschool, Buitendonk 3 in
Veghel, aanvang 20.00 uur. Er zijn geen kosten aan deze
avond verbonden.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Wat is de rol van geluid bij verschillende diersoorten, hoe
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
wordt dat geluid zichtbaar, hoe maken dieren geluid?
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
Vragen die zeker aan de orde komen. Bart Gras maakt al
jaren geluidsopnamen (sonogrammen) van vogels en andere e
1 Voorronde Openveldfeest bandwedstrijd
dieren en is op dit gebied een specialist.

voor beginnende bands,
Meer informatie www.ivn-veghel.nl of tel. (0413) 21 02 16. BreakOut, het Erpse podium
organiseert dit najaar de 11e editie van de Openveldfeest
bandwedstrijd. In drie voorrondes strijden 12 bands om
twee plaatsen voor het Openveldfeest, het 2-daagse Erpse
dorpsfeest met spel, kunst, cultuur, zang, dans en muziek.
De 1e voorronde is zondag 29 oktober met de bands Ericius,
In The Attic, Scarlet Rose en Township Rebellion. In een
sfeervolle zaal met een ‘vette’ geluidsinstallatie, grootbeeld
Thema Vergeving
videoscherm en een wervelende lichtshow kunnen de
Soms hoor ik iemand tegen een ander zeggen dat ze hun
groepen podiumervaring opdoen en zich aan het grote
ouders, hun kind, hun ex-partner, of wie dan ook moeten
publiek voorstellen. Even weg uit die oefenruimtes en
vergeven. Je móet echter niet vergeven. Vergeven kan
proeven aan het echte werk.
volgens mij alleen in vrijheid. Naar mijn idee vergeef je
Aanvang 14.00uur in het Jeugd en Jongerencentrum JJC
iemand niet voor de ander, maar voor jezelf. Je bevrijdt
jezelf door vergeving. Toch zijn er veel mensen die dat niet aan de Ottenstraat en de entree is gratis. Beginnende bands
kunnen. Niet alles is zo maar te vergeven…. Als jouw kind kunnen zich aanmelden op breakout@jjc-erp.nl. Meer
informatie op www.jjc-erp.nl.
wordt vermoord, zoals onlangs Anne Faber, kun je de
dader(s) dan vergeven? Zal dat ooit lukken? Toch is ons
rechtsstelsel gebaseerd op straf (genoegdoening, wraak dus)
en vergeving (je krijgt een 2e kans). Zonder stil te blijven
staan bij dit enorme drama en de wetgeving hieromtrent, is
het duidelijk dat vergeven
samenhangt met wraak nemen en/of
wrok. Wraak nemen doe je soms bij
erge boosheid, wrok blijft soms heel
lang hangen en speelt zo nu en dan
op. Ergens blijf je hangen in het
verleden…het had anders moeten
lopen… Soms is het gemakkelijker
te vergeven als iemand zijn excuses
aanbiedt. Natuurlijk is het
afhankelijk van veel voorwaarden,
waarbij de ernst en de gevolgen,
en/of er een welgemeende
spijtbetuiging komt de belangrijkste
zijn. Sommige mensen kunnen, zo
lijkt het tenminste, vrij gemakkelijk
en snel vergeven, zelfs als het om
ernstige dingen gaat en anderen
blijven hangen in jarenlange wrok
voor relatief “kleine” voorvallen.
Natuurlijk is het afhankelijk van de
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IVN in regio Uden-Veghel doet
mee met Nationale
Natuurwerkdag
Alle IVN afdelingen in de regio Uden-Veghel
doen 4 november 2017 mee met de Nationale
Natuurwerkdag 2017. Landschapsbeheer is nodig
voor het behoud en herstel van
landschapswaarden. Iedereen die van frisse lucht,
lekker samen buiten werken en koffie/thee houdt,
is van harte welkom. Meld je aan via
www.natuurwerkdag.nl . Nieuwe vrijwilligers
worden begeleid door ervaren
landschapsbeheerders.
Samen buiten aan de slag, dat kan op zaterdag 4
november op de Natuurwerkdag. In 2017
organiseert LandschappenNL de Natuurwerkdag
voor de 17e keer op diverse locaties door heel
Nederland. Het is gezond, leuk en gezellig om
buiten aan het werk te gaan tijdens de grootste
vrijwilligersdag in het groen; zagen, snoeien en
veel meer. Check www.natuurwerkdag.nl .
Nationale Natuurwerkdag in de regio
Al het werk dat verzet wordt op de
Natuurwerkdag levert een belangrijke bijdrage aan
het beschermen en behouden van natuur. Zorg
voor landschap zoals onderhoud aan (knot)bomen, hagen,
boomgaarden en heidevelden is vaak in vrijwilligershanden.
Dankzij hen kan iedereen blijven genieten van

karakteristieke landschappen. Geïnteresseerd om samen
met buren, vrienden of familie buiten een halve dag aan de
slag te gaan? Kijk op www.natuurwerkdag.nl voor meer
informatie over locaties en activiteiten bij jou in de buurt en
meld je aan. In Dinther, Erp of Uden-Volkel De activiteiten
worden georganiseerd op zaterdag 4 november 2017 tussen
9.00 en 12.00 uur.

Vishandel Jacco Morren

is 1 november
niet aanwezig

