BYTZ THEMA-AVOND MIDDELENGEBRUIK
Maandag 9 april om 19.30 uur in Dorpshuis Het Klooster
De wereld van de Zijtaartse jongeren is inmiddels veel groter dan het speelplein van de
basisschool.
En anders wordt ie dat binnenkort (groep 8). Die wereld biedt mogelijkheden, kansen en
uitdagingen, maar brengt ook risico’s met zich mee. Denk hierbij aan alcohol, roken en
drugs. Hoe hier mee om te gaan? Hoe blijf je in gesprek? Wat is coma-zuipen en wat zijn
de gevolgen? Wat zijn lachgaspatronen en wat is het effect? Waarom geen alcohol onder de
18 jaar? Hoe ongezond is roken nu eigenlijk? Wat is er dan mis met een jointje? ….? ….?
BYTZ organiseert een thema-avond over middelengebruik voor de Zijtaartse jongeren en/of
hun ouders, samen met het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) en Novadic-Kentron.
Tijdens deze thema-avond wisselen we informatie uit en gaan we met elkaar in gesprek.
Welke middelen gebruiken jongeren tegenwoordig, wat kunnen de gevolgen zijn en hoe
praat je hierover met elkaar?
Hanneke van Weert, preventiewerker Novadic-Kentron, Constance Janssen,
adviesmedewerkster CJG Centrum voor Jeugd en Gezin en een ‘ervaringsdeskundige’ gaan
samen met jullie in gesprek.
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KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 25 maart 10.30 uur Palmzondag Pater Jesudass (Gem.Koor)
Wij gedenken: Jaargetijde Wim van der Burgt; Overl.familie van der Burgt en Timmers;
Karel en Anna Bekkers- Bekkers en dochter Marian (nms.Kath.Bond van Ouderen).
Mededeling:
Afgelopen week heeft iedereen het vastenzakje ontvangen. Deze worden in de loop van
deze week huis aan huis opgehaald. Dit jaar is de opbrengst bestemd voor een project in
Zambia, waar de mensen leven in zeer moeilijke omstandigheden. Deze actie wordt van
harte bij U aanbevolen.
De MOV-werkgroep

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
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 06-46.59.59.16
Vervoersdienst Zijtaart 35.22.32
Dorpshuis Zijtaart
36.66.79
Basisschool "Edith Stein" 36.51.68
Tennispark Zijtaart
76.90.25
De Vonders (VOW)
35.03.77
Peuterspeelzaal Pompeltje 06-57.14.47.93
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Een interactieve avond voor ouders EN jongeren
Doelgroep: ouders én jongeren (van 12 tot ca. 16 jaar)
uit Zijtaart waarbij ook groep 8 (en) ouders welkom
zijn
Datum: maandag 9 april 2018
Tijd: 19.30 - 21.30 uur. Zaal open 19.15 uur.
We beginnen de avond met voorlichting voor ouders
en jongeren
Daarna gaan we verder met 2 groepen: ouders en
jongeren apart
Om 21.00 uur komen we dan weer samen om de
avond af te sluiten.
Locatie: Dorpshuis Zijtaart, Pastoor Clercxstraat 50.
Gratis toegang.
Aanmelden: voor 1 april via bytz@outlook.com of bij
een van de leden van BYTZ
Deze avond was gepland op 22 januari jl., maar is i.v.m.
ziekte verplaatst naar 9 april.
Mocht u vooraf meer informatie willen, neem dan contact
op via het e-mailadres of met een van de leden van BYTZ,
een werkgroep van EGZ: Twan van de Meerakker, Aniek
Verhoeven, Franc Kleijngeld of Harrie van der Linden.
Graag tot de 9e. BYTZ biedt u de eerste koffie/thee aan.

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: 06-15276074.
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Nieuws van de dorpsraad
Ontsluitingsweg industrieterrein Doornhoek
Afgelopen weken is er veel bekend geworden over de
nieuwe ontsluitingsweg van industrieterrein De Doornhoek
richting het zuiden. Waar voorheen werd gesproken over
een omleiding N279 is het nu de ontsluitingsweg die de
bewoners van Doornhoek, De Hemel en begin van de Past.
Clercxstraat voor vragen stelt. Hoe, wat, waarom zijn dan
ook de voornaamste vragen. De gemeente wil een weg die
het industrieterrein De Doornhoek en het toekomstige
industrieterrein Foodpark 2 (De Kempkens) direct verbind
met de N279 in zuidelijke richting. Dit om de
verkeersdrukte op verschillende plaatsen te laten afnemen
zodat een goede doorstroming van het verkeer gewaarborgd
kan blijven voor de toekomst.
De gemeente heeft haar plannen ten aanzien van deze weg
bekend gemaakt. Ze geven als voorkeur aan om een weg te
leggen naast de Zuid-Willemsvaart richting Keldonk; daar
komt dan een brug zodat het verkeer de N279 op kan. Dit
heeft natuurlijk wel consequenties voor Zijtaart en zeker
voor buurtschap Doornhoek. De exacte gevolgen zijn nog
niet geheel bekend. De gemeente is wel al met enkele
bewoners in gesprek.
Om een beeld te geven over de nieuwe weg en waar die
komt te liggen, kunt u kijken op:
https://www.meierijstad.nl/home/nieuws_3190/item/present
atie-informatiebijeenkomst-5-maart-2018-oververbindingsweg-n279-online-te-vinden_5932.html
of op onze eigen website: www.dorpsraadzijtaart.nl
onder nieuws
Een korte omschrijving van hoe de weg komt liggen, de
huidige weg langs de Zuid-Willemsvaart zal gaan dienen
als fietspad, en blijft van Rijkswaterstaat. Daarnaast komt
dan de nieuwe weg te liggen. De waterloop die er nu ligt
wordt dan verlegd. Verder zijn er dan nog meerdere opties
waar het oversteekplaatsen voor fietsers betreft. Ook is de
vraag of Past. Clercxstraat hierop aangesloten wordt of
moet worden. Deze vragen kunnen we nu nog niet
beantwoorden.
De gemeente heeft een duidelijke voorkeur voor deze optie.
Er zullen nog andere opties onderzocht worden. En er zal
een milieu effect rapport komen naar de gevolgen van de
nieuwe weg.
Wij proberen u zoveel mogelijk op de hoogte houden over
de ontwikkelingen.

Verlichting sluishoek
In de dorpsschouw is gesproken over de lantaarnpalen met
zonnecollectoren die niet branden. We gaven toen aan dat
deze vervangen worden in 2018 door ‘normale’ verlichting.
De zonne-lichtmasten worden verwijderd. Er wordt
‘normale’ verlichting aangebracht, die aangesloten wordt
op het Enexis netwerk. Deze verlichting wordt dynamisch
aangelegd, wat inhoudt dat de LED-verlichting bij
beweging van verkeersdeelnemers sterker gaat branden.
Naar verwachting zullen de werkzaamheden na de
zomervakantie gereed zijn en is de weg vanaf komende
herfst weer optimaal verlicht.
Op 4 april bij de openbare vergadering van de dorpsraad
zullen we de laatste stand van zaken bespreken.
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Kienen
Datum: dinsdag 27 maart
Plaats:

zaal Kleijngeld

Aanvang:
Zaal open:

20.00 uur
19.30 uur

De kosten zijn € 8.00 (alle 90 nummers)

16 rondes en 1 hoofdprijsronde
Een gezellige avond voor iedereen!
Dus: neem een buur of familielid mee

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

Viandel € 1,80 p.st.

(slagerij: A. van Kessel)

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

Goed doel:

Ook telefonische bestelling mogelijk.
Pastoor Clercxstraat 53-55
Tel.: 363638

We kienen voor vlees
prijzen

“SamenLoop voor Hoop”
Een gedeelte van de opbrengst van deze
kienavond gaat naar dit goede doel. Deze
wandelestafette is op 1 en 2 September in St.
Oedenrode. Het is een teamprestatie waarbij
gedurende 24 uur steeds iemand van het team
loopt. De uiteindelijke opbrengst van hun
loopprestatie gaat naar de KWF
Kankerstichting.

VOORAANKONDIGING
Momenteel is het bestuur van het dorpshuis bezig met de
voorbereidingen voor twee evenementen.
Op zondag 22 april wordt het Magnoliaconcert gehouden
met medewerking van Muziekvereniging Sint-Cecilia en
Popkoor Vivace. De aanvang van dit evenement op het
binnenplein van ons dorpshuis is 10:45 uur en de afsluiting
zal rond 13:30 uur zijn.

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

Voor deze activiteit worden traditioneel taarten gebakken,
zodat de verkoop van koffie/thee met een taartpunt ten
goede komt aan een goed doel.
Degenen die vrijwillig een taart willen bakken, kunnen een
formulier afhalen in het dorpshuis. Nader informatie volgt
nog.
Het tweede evenement in voorbereiding betreft een
gevarieerd muziekspektakel door het optreden van BZB
met onze Muziekvereniging Sint-Cecilia. Dit gaat gebeuren
op zaterdag 22 september.
Binnenkort wordt middels publicatie hierover meer
informatie gegeven.
Bestuur Dorpshuis Zijtaart.
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KBO
AGENDA
Maandag 26 maart 13.00 uur Regio biljarten
Maandag 26 maart 13.30 uur Kaarten
Dinsdag 27 maart 09.30 uur Seniorenkoort
Dinsdag 27 maart 12.00 uur Eetpunt
Dinsdag 27 maart 13.00 uur Vrij biljarten
Dinsdag 27 maart 14.00 Line dansen
Woensdag 28 maart 13.30 uur Keezen
Donderdag 29 maart 09.00 uur Wandelen
Donderdag 29 maart 12.00 uur Eetpunt
Donderdag 29 maart 13.00 uur Competitie biljarten
Donderdag 29 maart 13.30 uur Kaarten
Vrijdag 30 maart 13.30 uur Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van 15 maart:
Jokeren:
Jo v.Boxmeer
Rikken:
Tiny v.Casteren
Jan v.Zutphen
Poedelprijs:
Tiny v.Zutphen
Loterij:
Harrie v.d.Acker
Uitslagen van 19 maart.
Jokeren:
Mien Raaijmakers
Rieky v.Zutphen
Poedelprijs:
Mien Ketelaars
Rikken:
Jana v.d.Acker
Lenie Henst
Poedelprijs:
Henk v.d.Ven
Loterij:
Jaantje v.d.Burgt

113 pnt
122 pnt.
58 pnt.
-10 pnt.
135 pnt.
80 pnt.
33 pnt.
75 pnt.
67 pnt.
- 60 pnt.

21 maart 2018 – 28 maart 2018
BRIDGEN
Uitslagen ZBC’01 week 11
Dinsdag 13 maart 2018:
Lijn A:
1 Bert Kanters en Diny Kanters
2 Gerard Bekkers en Hannie Habraken
3 Toon van Schaijk en Marietje van Schaijk
4 Jo v.d. Tillaart en Jo Verhoeven
5 Cor v.d. Berg en Piet van Schaijk
Lijn B:
1 Chris v. Helvoirt en Christien v. Helvoirt
2 Harrie van Berlo en Rina van Berlo
2 Jana v.d. Acker en Jan Rijkers
2 Albert v.d. Hurk en Petra v.d. Hurk
5 Mien Vermeulen en Maria Rooijakkers
KBO bridge
Vrijdag 16 maart 2018:
Lijn A:
1 Cees van Hout en Riet van Hout
2 Ben v.d. Steen en Pieter v.d. Berk
3 Piet van Schaijk en Mari v.d. Steen
3 Ad Vervoort en Nellie Vervoort
5 Bert v. Helvoort en Anneke van Helvoort
Lijn B:
1 Riet Koevoets en Ad Koevoets
2 Toon Gevers en Jo Verhoeven
3 Liesbeth van Dijk en Nellie Phillipsen
4 Chris v. Helvoirt en Christien v. Helvoirt
5 Mies v.d. Burgt en Joke v.d. Burgt
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67,50%
59,38%
54,69%
53,13%
51,88%
56,25%
55,21%
55,21%
55,21%
53,65%

62,50%
61,67%
58,75%
58,75%
52,08%
65,97%
55,56%
54,17%
53,47%
47,92%

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslagen regionale senioren biljartcompetitie Nuenen Zijtaart d.d. 12-3-2018
Sjef Theunisse
Jan Migchels
Frans Boudewijns
Peter vd Leest
Ben de Louw
Harrie Migchels
Ton Konings
Maarten Saarloos

43
36
36
34
30
28
28
18

22
18
48
33
36
35
28
22

Toon Cissen
Wim vd Sanden
Tonnie v Uden
Rien Kemps
Toon Opsteen
Wim Kremers
Cor Coppens
Jan vd Oever

60
43
31
28
27
25
21
19

Uitslagen wedstrijden onderlinge competitie KBO
Zijtaart d.d. 15 maart 2018
Rien v Tiel
29 25 Toon Nelissen
33
Mies Gibbels
35 24 Willy vd Berkmortel 25
Chris v Helvoirt 18 18 Jan Rijkers
15
Toon Cissen
58 46 Frans vd Broek
19
Piet vd Hurk
35 31 Jan de Wit
26
Wim vd Sanden 43 52 Wim Kremers
26
Ad vd Heijden 16 20 Jan vd Oever
18
Tonnie v Uden 32 29 Toon vd Oever
29
Rien Kemps
32 29 Rien v Tiel
29
André Schepers 34 43 1Toon Opsteen
29
Mies Gibbels
35 32 Toon Cissen
58
Toon Nelissen 33 24 Wim Kremers
26
Cor Coppens
23 19 Toon vd Oever
29
Frans v Leuken 44 20 Willy Henst
24

54
39
17
13
39
22
11
16

38
15
18
7
18
31
12
13
28
22
43
27
24
29
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VOW MO17-1
vrij inhaal/ vriend ?
VOW MO15-1 Rhode/Van Stiphout Bouw MO15-1 13:00u
OSS'20 MO11-2
VOW MO11-1
8:45u
VOW Jeugd 28 maart 218
VOW JO11-1
Irene JO11-1
Blauw Geel '38/JUMBO MO17-1 VOW MO17-1
VOW Senioren 24 maart 2018:
17.00 uur
Boekelsport
VOW-Veteranen
VOW Senioren 25 maart 2018:
14.30 uur
Avesteyn 1
VOW 1
13.00 uur
HVCH 10
VOW 2
11.30 uur
Heeswijk 4
VOW 3
11.00 uur
VOW 4
SCMH 5
11.00 uur
VOW VR1
MVC VR1
11.00 uur
VOW VR2
TOP VR1

SPORTAGENDA
VOW Jeugd 24 maart 218
VOW JO19-1 Rhode/Van Stiphout Bouw JO19-2
S.V. Brandevoort JO17-2 VOW JO17-1
Schijndel/DE WIT JO15-3 VOW JO15-1
VOW JO15-2
Erp JO15-4
ELI JO13-2
VOW JO13-1
VOW JO13-2M
VOW JO11-1
Avesteyn JO11-2G
Blauw Geel'38/JUMBO JO11-11 VOW JO11-2
VOW JO9-1M
VOW JO8-1
Mariahout JO8-2
VOW JO7-1
vrij inhaal/ vriend ?

18:30u
19:00u

SPORTUITSLAGEN
14:30u
15:30u
11:30u
13:00u
11:30u
vrij
9:30u
9:15u
vrij
10:30u

Afgelopen weekend 17 en 18 maart 2018 :
Zijn alle wedstrijden van V.O.W. afgelast.

Ponyclub De Reigertjes Zijtaart geeft
eieren voor uw geld!
Het is bijna Pasen en u heeft dan misschien zin in een eitje
met spek. Dit jaar hoeft u hiervoor niet naar de winkel! De
leden van Ruitersport Zijtaart komen op de dagen vóór
Pasen bij u aan de deur met 10 eieren en verse spek. De
kosten hiervoor zijn € 5,00. Met dit geld ondersteunt u de
jeugdactiviteiten van Ruitersport Zijtaart. De ponyrijdende
leden zullen u dankbaar zijn, omdat zij van dit geld kunnen
genieten van een ponykamp, een spelletjesmiddag en een
buitenrit.
Wij zijn blij om als club op deze manier ons steentje te
kunnen bijdragen aan deze jeugdactiviteiten, en u krijgt dus
ook de mogelijkheid!

Muziekvereniging St. Cecilia gaat op
muziekweekend in Ommel
In het weekend van 23 maart t/m 25 maart gaan 40
jeugdleden van onze opleidingen op kamp. Zij zullen gaan
strijden om tot de rijkste familie van 2018 te kunnen
behoren. Het thema is dan ook: Weekend Miljonairs!
Daarnaast zullen tijdens de feestelijke afsluiting op
zondagmiddag ook de slagwerker, blaasmuzikant en
majorette van het jaar bekend worden gemaakt. Ouders en
overige familieleden zijn hierbij uitgenodigd. Onze
muziekvereniging wenst alle deelnemers een fijn weekend!
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Het Eethuis de Reiger Open 2018
'Maart roert zijn staart' is een welbekende
weerspreuk. Als het ergens op van toepassing
was, dan was het wel bij het Open Toernooi
van TV Zijtaart. Gedurende het toernooi
hadden de spelers te maken met hele koude
temperaturen, soms wel met een gevoelstemperatuur van 10°C. Op zaterdag waren de banen zelfs onbespeelbaar
door sneeuwval. Een groep van zo'n 12 vrijwilligers
begonnen in de vroege ochtend
met het sneeuwvrij maken van
de banen, zodat de
middagwedstrijden gewoon door
konden gaan. Een woord van
dank is hier dan ook zeker op
zijn plaats! Na de kou kwam de
zon door en werd er zelfs in
korte broek gespeeld in het

21 maart 2018 – 28 maart 2018
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natuurlijk willen we de
barcommissie en
hapjescommissie ook
bedanken voor hun inzet. Zij
zorgden er altijd voor dat
niemand iets tekort kwam.
Het was een prachtig
toernooi en we zien alle
deelnemers volgend jaar dan ook graag weer terug.

Assertiviteit gaat om behoeften serieus nemen…
Ieder mens heeft algemene fundamentele menselijke
behoeften:
- veiligheid of overleven;
- voedsel, drank en andere eerste levensbehoeften;
- een sociaal netwerk en liefde;
- respect en zinvolheid;
finaleweekend! Het kan
- vrijheid en grip op het eigen leven.
verkeren.
Een record aantal deelnemers Als mensen het idee krijgen dat hier niet aan voldaan wordt,
kunnen ze boos worden (agressief) of zich terugtrekken in
leverde na twee weken
tennissen op de finaledag 13 zichzelf (depressief). Mensen die zich alsmaar boos voelen
finales op. Er werd gestreden voor elke meter en er werden lijken misschien wel assertief, maar zijn dat in wezen niet.
veel drie-setters gespeeld. Uiteindelijk gingen de volgende Daarom is assertiviteit ook voor veel mensen zo belangrijk.
Als mensen zich onveilig voelen, gaan ze vechten, vluchten
deelnemers er met de prijzen van door:
of bevriezen. Bij assertiviteit is dat hetzelfde maar milder:
boosheid en ruzie maken (i.p.v. vechten voor je leven),
In de categorie 5/6:
terugtrekken en zwijgen (i.p.v. vluchten en bevriezen).
HD 5: Peer van Berkel en Bas van Berkel
Ieder mens wil gewaardeerd worden door anderen (respect
HD 6: Johan vd Tillaart en Arjan v. Vreede
van anderen) maar ook zelf voelen dat hij een zinvol leven
DD 6: Suzan Dortmans en Wieke Selten
leidt. Zinloosheid maakt het leven leeg, maakt het leven
GD 6: Marianna van Zutphen en Antoin vd Akker
saai. Ik denk dat ook daarom veel mensen teveel voor
In de categorie 7:
anderen doen (omdat ze dan denken dat hun leven zin
HD 7: Jan Sanders en Bart vd Bergh
heeft). Er is niks mis mee om iets voor anderen te doen, en
DD 7: Marloes Pijnappels en Noor van Erp
het kan je leven zin geven om iets te doen voor anderen.
GD 7: Manuela Elissen en Frank van Leuken
Als het maar niet ten koste gaat van jezelf, want uiteindelijk
HD 7 45+: Dick Graus en Eric Vos
raak je dan teleurgesteld en word je boos. Als je terugtrekt
DD 7 45+: Thea Leenders en Tinie Verbruggen
en zwijgt wordt die agressie, die ieder mens nu eenmaal in
GD 7 45+: Ivonne vd Ven en Mari Leijten
zich
heeft, gericht op zichzelf. Aan eigen behoeften wordt
In de categorie 8:
alsmaar
niet voldaan, dit geeft boosheid en die boosheid
HD 8: Arno van Dommelen en John van Zutphen
richt
men
niet naar de ander maar naar zichzelf.
DD 8: Sonja Hoedemakers en Marieke Hoekstra
GD 8: Maaike Priem en Mark Timmers
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
De toernooicommissie kan terugkijken op een zeer geslaagd Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
toernooi! Het toernooi kan niet plaatsvinden zonder de hulp tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
van vele vrijwilligers. De sneeuwploeg is al genoemd, maar
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Paasmarkt in het PieterBrueghelHuis
In het PieterBrueghelHuis is op zondag 25 maart een
Paasmarkt. Geïnteresseerden zijn tussen 13.30 en 16.00
uur van harte welkom.
Op de markt kunnen bezoekers allerlei
handwerkproducten aanschaffen. Die producten zijn
gemaakt door de vrijwilligers van het PieterBrueghelHuis,
bezoekers van het atelier, BSO ’t Kroontje, de creatieve
groep en de brei- en haakgroep.
Ontmoeting
Daarnaast staat de Paasmarkt in het teken van
ontmoeting: vrijwilligers vertellen bijvoorbeeld met
enthousiasme over de diverse activiteiten in het
PieterBrueghelHuis, op het gebied van o.a. andere
creativiteit, bewegen, koken en bakken en tuinieren.
Verder zijn er demonstraties: het maken van glazen kralen
en de levensketting. Tot slot is er de gehele zondag live
muziek. Er is dus volop gelegenheid om (mee) te zingen en
te dansen.
Helpen en genieten
Het PieterBrueghelHuis is een ontmoetingsplaats van en
voor burgers, waar aandacht voor geluk het motto is.
Bezoekers en vrijwilligers ontmoeten elkaar, helpen elkaar
en genieten van allerlei activiteiten. Op de Paasmarkt zijn
vertegenwoordigers van het PieterBrueghelHuis aanwezig
die kunnen vertellen over de betekenisvolle activiteiten die
georganiseerd worden.
Al hebben zij een psychische beperking, met therapie en
Het PieterBrueghelHuis is gelegen aan Middegaal 25 in
medicatie kunnen zij zich aardig redden. Veel ouderen zijn
Veghel. Er is voldoende parkeergelegenheid.
voor grotere afstanden afhankelijk van hun rolstoel. Wij
zoeken een aantal vitale vrijwilligers om deze
‘nieuwelingen’ te helpen zich thuis te gaan voelen. De
Blij worden
bewoners vinden het fijn om uit te kunnen zien naar ‘hun’
bezoeker om samen iets gezelligs te doen. En dat
Een drukke baan of overvol leven... Geheid zijn nog enkele
‘gezelligs’ is zó eenvoudig! De buurt verkennen
uurtjes vrij te maken om buitengewone ervaringen op te
bijvoorbeeld, winkelen, een terrasje pikken, naar de markt
doen. Om vrijwilligerswerk te gaan doen dat leuk en
gaan, ergens koffiedrinken of thuis een bordspelletje doen.
leerzaam is, voldoening geeft, grenzen verlegt en het leven
Extra aandacht krijgen en het fijne contact is daarbij het
verrijkt. En dat kan overdag, ‘s avonds of in het weekend.
aller belangrijkste.
Natuurlijk wordt uitgekeken naar het bezoek. Vakanties en
Naast het voormalige ziekenhuis in Veghel staat het woonverplichtingen van een vrijwilliger hebben echter áltijd
zorgcomplex ‘Joseph Staete’. Binnenkort komen hier rond
voorrang! Voor vrijwilligers is er een reiskostenvergoeding,
de vijftig ouderen uit Rosmalen beschermd wonen. Het
een verzekering en worden gemaakte kosten vergoed. Het
verhuizen naar een nieuwe woning in een andere omgeving
spreekt voor zich dat er een goede voorbereiding aan vooraf
vinden zij natuurlijk erg spannend. Voorspelbaar dat ze zich
gaat en dat het personeel altijd met raad en daad bijstaat.
dan erg onwennig zullen voelen.
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Man, vrouw, ouderen of jongeren
boven de achttien jaar, zijn van harte
uitgenodigd dit vrijwilligerswerk te
gaan doen. Ook is het mogelijk om
samen met een vriend(in) bezoeker te
worden. Om dan elk met een ‘eigen
bewoner’ gezamenlijk iets leuks te
doen. Vrijwilligers die het tienjarig
jubileum achter de rug hebben, is bij
ons niet ongewoon. Dat zegt genoeg
over de waardering en collegiale
samenwerking!
Aanmelden voor een vrijblijvend
gesprek, per mail:
vrijwilligerswerk@ggzoostbrabant.nl

Theaterfestival
Windkracht ’18 biedt jong talent
een podium

Tijdens het festival zijn er in totaal 16 voorstellingen. Nieuw dit
jaar zijn twee gratis workshops: theater voor kleuters 4-6 jaar
o.l.v. Nicole Oerlemans) en theater voor volwassenen (o.l.v.
Monika Kowalewska). Aan de voorstellingen werken maar liefst
Ook dit jaar organiseert Phoenix Cultuur weer theaterfestival 10 groepen en 85 enthousiaste spelers mee in de
Windkracht waarbij jonge spelers een podium krijgen om
leeftijd van 6 t/m 40 jaar. De spelers van Phoenix Cultuur spelen
hun talenten te laten zien. Het 6-daagse theaterfestival vindt
dit
jaar de stukken Sterrenstof, FC Kip, Wonderland, Het
op 6 en 7 april plaats in CEC Mariëndael in Sint-Oedenrode
vervloekte
woud, Offline, Haarlak en Antigone. De speciale
en van 11 t/m 14 april op de CHV Noordkade in Veghel. De
gratis
gastvoorstelling
van Circus Mr. Poehaa wordt samen met
kaartverkoop is inmiddels gestart.
Circus Caps verzorgd.
Theaterfestival Windkracht is een klein festival met bijzondere
producties, geschreven door theatermakers en docenten van
Kaartjes kosten € 3,00 voor kinderen tot 16 jaar en € 4,00
Phoenix Cultuur. Het biedt theaterliefhebbers van jong tot oud
voor 16 jaar en ouder en kunnen bij de receptie van CHV
een gevarieerd programma met de mooiste voorstellingen,
Noordkade en aan de kassa gekocht worden. Vooraf
gespeeld door spelers uit de musical- en theatergroepen van
reserveren kan ook via tel. (0413) 78 20 10. Kijk voor meer
Phoenix Cultuur.
informatie op www.phoenixcultuur.nl.

