Vakantiesluiting van de Zijtaartse bieb
De bibliotheek in Het Klooster is tijdens de zomervakantie vanaf dinsdag 10 juli
gesloten. We zijn weer geopend op dinsdagmiddag 21 augustus.
Tijdens de vakantiesluiting zal de boekencollectie voor volwassenen in de Zijtaartse bieb
worden vernieuwd. Onze collectie is begrijpelijkerwijs niet zo groot, maar blijft op deze
manier wel steeds actueel. U kunt ook via de computer alle boeken uit de uitgebreide
collectie van de Noordoost Brabantse Bibliotheken kosteloos reserveren en u kunt deze
boeken na een mailtje van de bibliotheek ophalen. Deze service blijft ook in de vakantie
mogelijk, alleen moet u dan uw gereserveerde boeken in de bieb in Veghel ophalen.
In de vakantietijd blijft de Veghelse bibliotheek open op:
dinsdag 11.00 – 19.00 uur
woensdag 11.00 – 18.00 uur
donderdag 10.00 – 18.00 uur
vrijdag 10.00 – 19.00 uur
zaterdag 10.00 – 16.00 uur
Prettige vakantie en tot ziens in augustus. De bieb in Zijtaart is dan weer het hele jaar door
open op de dinsdagmiddag, dinsdagavond en donderdagavond.
Annie, Sjaan, Thea, Annelies, Mieke, Antoniek en Ine
Vrijwilligers van de bibliotheek in Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 1 juli 10.30 u. Eucharistieviering Pater Issag Jesudass (Seniorenkoor)
Wij gedenken: Antoon en Betje van den Berg- van Eijndhoven (vanw.verjaardag);
overl.ouders Brugmans- Kanters; Overl.Familie de Wit- van Rijzingen.
Overleden: Albert van Uden in de leeftijd van 78 jaar.

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
Meldpunt Thuiszorg Pantein
Ouderenwerk Ons Welzijn
Maatschappelijk werk Aanzet
Brabantzorg

0900-8803
36.73.09
36.69.86
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: 06-15276074.
Gevonden: een bos sleutels op fietspad
Reibroekstraat. Af t ehalen bij Raaijmakers
Drukwerk

Langs deze weg willen wij graag
iedereen hartelijk danken
voor de steunbetuigingen en
het medeleven na het
overlijden van
mijn man, onze vader en opa
Albert van Uden
Het heeft ons goed gedaan.

Te Koop: Aanhanger € 75,- Tel.: 340514 ( oude
pastorie )

Familie van Uden

Rode Kruis
De werkgroep van het Rode Kruis (Zijtaart) organiseert op
maandag 2 juli 2018 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 v. Hout, tel. 34
13 02.

NIEUWS VAN DE DORPSRAAD
Duofiets
Van de duofiets wordt veel gebruik gemaakt en dat is een
mooi bericht. De duofiets zal ook dit jaar in de vakantietijd
beschikbaar blijven. Tot en met zaterdag 28 juli zal de
duofiets nog staan bij Fietsenwinkel Zijtaart en daarna gaat
ook de Fietsenwinkel Zijtaart even op vakantie. Vanaf
zaterdag 6 augustus tot en met maandag 13 augustus zal de
duofiets geplaatst worden bij Jan van Nunen,
Zondveldstraat 1a. Vanaf 14 augustus zal de duofiets weer
staan op de vertrouwde plek bij de Fietsenwinkel Zijtaart.

Beste Dorpsbewoners
Wij willen graag met u van gedachte wisselen over een
fietsbrug die we graag over de nieuwe ontsluitingsweg
Doornhoek-Keldonk zien komen. Dit willen we met
jullie doen op woensdag 4 juli vanaf 20.30 uur in het
dorpshuis. U bent van harte welkom.
de Dorpsraad.

Vorige week stond er een
enquête in Zijtaarts belang
over de wonen en bouwen in
Zijtaart. Hierbij nogmaals
het verzoek om deze in te
vullen als u dit nog niet gedaan heeft.
Deze enquête is ook te vinden via
www.dorpsraad.nl en www.zijtaart.nl.
Vul in.

de dorpsraad.

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 27 nr. 39

27 juni 2018 – 2 juli 2018

pagina 3

Zijtaartse Jeugdnatuurvereniging
Slootonderzoek zondag 1 juli
Er zijn ontzettend veel mooie natuurgebieden waar allerlei
verschillende planten en dieren te
vinden zijn. Op zondag 1 juli gaan
we bekijken welke planten en dieren
er allemaal ONDER WATER leven.
Dat kan op heel veel plaatsen, dus
houden we het dicht bij huis. We gaan
namelijk naar de sloot naast het
kanaal voor een slootonderzoek. We
vertrekken om 10:00 uur met de fiets
vanaf Het Klooster.
Omdat dit de laatste keer is dat we erop uittrekken voor de
vakantie, hebben we een extraatje als afsluiting en wensen
we iedereen een fijne vakantie toe!
We zien jullie daarna weer op vrijdag 24 augustus voor de
avondwandeling.

Beste leden van de KBO Afdeling
Zijtaart,
Afgelopen week heeft u in het Zijtaarts
Belang een enquêteformulier kunnen
zien. Als bestuur van de KBO doen wij
een oproep aan onze leden om even de
moeite te nemen om deze korte enquête
ook in te vullen. Het gaat om de
leefbaarheid van ons mooie dorp
Zijtaart en daar is de
mening van ons allen belangrijk, dus ook
die van onze senioren. De gemeente is
het nieuwe bestemmingsplan Zijtaart
Zuid (wei bij Bekkers) aan het
ontwikkelen. De werkgroep wonen van
de Dorpsraad wil weten welke behoefte
aan woonwensen er leven bij ons als inwoners en daar zijn
wij als KBO-leden een wezenlijk onderdeel van. Dus denk
niet te snel: dit raakt mij niet, maar neem even de moeite
om deze enkele vragen te beantwoorden. Formulier gemist,
geef het even door, dan zorgen wij dat u er een krijgt.
Als bestuur van de KBO hopen wij dat onze leden hun
mening geven!

Dit is een belangrijke kans. Dus vul in,
Bestuur KBO Afdeling Zijtaart

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

Bamischijf € 1,60 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
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ZOMERACTIVITEITEN

Zorg en Welzijn Zijtaart bezoekt het
Onderonsje!
Sinds medio 2017 kennen we in Zijtaart een werkgroep
Zorg en Welzijn Zijtaart. Samen met de Dorpsraad,
Dorpshuis en onze KBO Afdeling Zijtaart hebben we ons
hard gemaakt om zo’n werkgroep in Zijtaart van de grond
te krijgen. Een aantal enthousiaste dames hebben de
handschoen opgepakt en zijn aan de slag gegaan. Nu is het
moment gekomen om daar meer aandacht aan te geven en
te horen wat zij zoal gedaan hebben in het afgelopen jaar.
Namens de werkgroep Zorg en Welzijn Zijtaart zullen Alda
Gloudemans en Marja van der Heijden tijdens het
Onderonsje van 2 juli met de deelnemers in gesprek gaan.
Hopelijk kunnen zij ons al een inkijkje geven in de Sociale
Kaart voor Zijtaart waar het afgelopen jaar hard aan
gewerkt is. De werkgroep hoort graag welke behoeftes er
bij de senioren van Zijtaart leven en dan moet we denken
aan wonen, zorg, maaltijdvoorziening en eventuele
huisbezoeken.
De werkgroep zet zich in voor de leefbaarheid van ons
mooie Zijtaart dus werkt ze voor u en mij. Deze
vrijwilligers willen door te luisteren, door te informeren
en door verbindingen te leggen een bijdrage leveren aan
een mooie toekomst van onze Zijtaartse inwoners.
Benieuwd wat de werkgroep ons via Alda en Marja gaan
vertellen? Kom maandag 2 juli om 10:00 uur naar het
Onderonsje in ons Dorpshuis.
Wat: Het Onderonsje voor alle 55+ers
Wanneer: maandag 2 juli 2018 van 10 tot 11 uur
Waar: Het Klooster Zijtaart
Kosten: gratis, maar koffie of thee zijn voor eigen rekening
U komt toch zeker ook?

KBO
AGENDA
Maandag 2 juli 10.00 uur Onderonsje
Maandag 2 juli 13.30 uur Fietsen
Maandag 2 juli 13.30 uur Kaarten
Dinsdag
3 juli 09.30 uur Seniorenkoor
Dinsdag
3 juli 12.00 uur Eetpunt
Dinsdag
3 juli 13.00 uur Vrij biljarten
Woensdag 4 juli 13.30 uur Keezen
Donderdag 5 juli 09.00 uur Wandelen
Donderdag 5 juli 12.00 uur Eetpunt
Donderdag 5 juli 13.00 uur Comp. Biljarten
Donderdag 5 juli 13.30 uur Kaarten
Vrijdag
6 juli 13.30 uur Bridgen

Tijdens de sluiting van Het Dorpshuis organiseert de
KBO weer enkele zomeractiviteiten.
Noteer de data vast in uw agenda.
1 augustus Jeu de boules
8 augustus Dag fietstocht
15 augustus Kegelen
22 augustus Dagreis
In de volgende uitgaven van Zijtaarts Belang volgt
meer informatie.
KAARTEN
Uitslagen van 21 juni:
Rikken :
Jan v.Zutphen
78 pnt.
Harry v.d.Acker
65 pnt.
Poedelprijs:
Jana v.d.Acker
- 19 pnt.
Jokeren:
Mientje Raaijmakers 144 pnt.
Tonny Rijkers
64 pnt.
Poedelprijs:
Jo v.Boxmeer
47 pnt.
Loterij:
Willy v.d.Berkmortel.
Uitslagen van 25 juni:
Rikken:
Jan v.Zutphen
Henk v.d.Linden
Poedelprijs:
Harrie v.d.Akker
Jokeren:
Rieky v.Zutphen
Jo v.Boxmeer
Poedelprijs:
Mien Ketelaars
Loterij:
Riek v.d.Heijden

65 pnt.
47 pnt.
0 pnt.
118 pnt.
93 pnt.
18 pnt.

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
zondag 1 juli 2018 vertrek 8:30uur tocht De
Rosmolen pauze t Trefpunt plaats Geijsteren/Smakt
afstand 85km
woensdag 4 juli 2018 vertrek 8:30uur tocht Halfmijl
pauze D’n Bakker plaats Hoogeloon afstand 89km
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Volgend jaar invasie van Brabantse
ruiters in Zijtaart
Ruitersport Zijtaart mocht van
het regiobestuur van de
Koninklijke Nederlandse
Hippische Sportbond in 2008
en 2015 al eens de Brabantse
Kampioenschappen dressuur
en springen voor pony’s en
paarden organiseren. De
vereniging heeft daarbij zo’n goede indruk achtergelaten
dat het nu ook de organisatie voor 2019 toegewezen heeft
gekregen. Een hele eer voor Ruitersport Zijtaart, die naast
de Stichting bestaat uit ponyclub De Reigertjes en
Rijvereniging St. Gregorius.
Nu al zijn de voorbereidingen begonnen voor een
spetterend weekend ruitersport dat gehouden zal worden op
20 en 21 juli 2019. De beste ruiters en amazones uit de hele
provincie zullen aan de start verschijnen van dit
schitterende evenement. In totaal zullen er op zaterdag zo’n
1000 ponyruiters aan de start verschijnen, zo ook op zondag
bij de paarden. Aangezien het dorp Zijtaart bijna 1750
inwoners telt, wordt dit aantal overtroffen door de
hoeveelheid pony’s en paarden.
Daarnaast worden zo’n 12.000 bezoekers verwacht aan de
Hoge Biezen. Zowel dressuur, springen, para-dressuur als
afdelingsdressuur zullen te zien zijn.
De Brabantse Kampioenschappen worden gehouden aan de
Corsica – Hoge Biezen. Op het 20 hectare grote terrein
komen 2 springterreinen, 15 dressuurringen en voldoende
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parkeerplaatsen voor deelnemers en bezoekers. Daarnaast is
er plaats voor een grote tent van waaruit het geheel goed
kan worden gevolgd en waar men kan worden voorzien van
een natje en een droogje. Ook een strodorp met daarbij
allerlei activiteiten voor kinderen zal niet ontbreken.
De vereniging telt zo’n 100 leden, die zich ongetwijfeld
mee in zullen zetten, maar dat zijn er niet genoeg om zo’n
groot evenement tot een succes te kunnen maken. Daarom
hoopt de vereniging dan ook weer op steun van andere
Zijtaartse (sport)verenigingen.
Op naar weer een schitterend evenement!

ZOMERWANDELING, voor iedereen
die een dierbare mist
Op zondag 1 juli is er opnieuw een wandeling voor
iedereen die een dierbare verloren heeft. Samenkomst om
09.30 uur op het terras bij De Boswachter, Gemertsedijk 10
in Erp. Deelname is gratis.

Herkenning, het gevoel er niet helemaal alleen voor te
staan, mensen die jouw verdriet begrijpen, die ook zonder
veel te zeggen weten wat je voelt en bedoelt. Vier keer per
jaar is er een wandeling, voor iedereen die een dierbare
verloren heeft. In ieder seizoen is er een nieuwe wandeling.
Tijdens de wandeling van ongeveer een uur door de bossen
van 'Het Hurkske' kunnen herinneringen, ervaringen en
gevoelens met elkaar worden gedeeld. Een wandeling
waarbij je jezelf kan en mag zijn, waar je jouw verhaal kunt
delen. Maar ook een wandeling waarbij je gewoon even stil
mag zijn.
Deelname aan de wandeling is gratis, zo ook het kopje
koffie of thee na afloop bij 'De Boswachter'. Vooraf
aanmelden is niet verplicht, maar wel fijn. Je kunt een mail
sturen naar mariska@mariskavanvliet.nl of bellen naar
(0413) 32 25 27. Je bent van harte welkom!

Vervoersdienst Zijtaart 0413 - 35.22.32
Het vervoer vraagt men aan via de telefoniste van de
Hulpdienst Diakonie Veghel. Deze is alle dagen
bereikbaar van 19:00 uur tot 21:00 uur en op
werkdagen ook nog van 09:00 uur tot 11:00 uur.
Een chauffeur uit Zijtaart komt u dan ophalen.
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Dat is ook het grote verschil met opvang en moet er iemand
dus uit zijn eigen omgeving gehaald worden omdat deze
middelen niet bij dagopvang aanwezig zijn. Vanuit de
overheid zijn deze producten zo ingezet en worden ze
gefinancierd.
Gedurende 3 zaterdagen streden ongeveer 100
Dagbehandeling? Voor onze bezoekers heten wij wat past
verschillende team in alle leeftijdscategorieën tijdens de
bij de individu:de een komt als vrijwilliger en de ander
verschillende toernooien om de bekers en medailles. Onder noemt het de SOOS. Belangrijk is dat iemand mag zijn wie
optimale weersomstandigheden waren er sportieve en leuke hij/zij is en niet overvraagd wordt. Tevens zoeken we naar
wedstrijden te zien. Het waren wat ons betreft allemaal zeer zelfgestemden. Op niveau en ook wie heeft er met wie een
geslaagde toernooien. Wij als toernooicommissie willen
klik. De medewerkers hebben affiniteit en zijn opgeleid
alle scheidsrechters, kantinemedewerkers, leiders/trainers
voor deze doelgroep. We zoeken naar de mogelijkheden
van de jeugdteams, EHBO-ers, sfeerbeheer van het
van eenieder en streven er naar om U een zinvolle en fijne
overnachtingtoernooi en alle andere vrijwilligers die deze
dag te geven.
toernooien mogelijk hebben gemaakt, bedanken voor hun
Onbekend maakt onbemind; wij horen van mantelzorgers of
bijdrage.
derden dat iemand niet naar De Donk wil! Maar heeft U een
We willen ook alle deelnemers en deelneemsters van
beeld van wat De Donk inhoudt, eruit ziet en hoe kijkt U er
diverse verenigingen bedanken dat ze hebben deelgenomen nu tegen aan?
aan de toernooien.
Conclusie: mensen kunnen beter zelf ervaren of het past bij
Ook volgend seizoen zal de toernooicommissie weer
hem/haar. De aanpak van ons is dus ook dat iemand start en
toernooien gaan organiseren, in oktober zullen de data voor na zes weken met betrokken disciplines en mantelzorg
het seizoen 2018/2019 bekend worden gemaakt. De
geëvalueerd en zo nodig bijgesteld wordt.
toernooi commissie hoopt ook volgend jaar weer op jullie
Ik wil desgewenst een informatie bijeenkomst/ rondleiding
inzet als vrijwilliger te mogen rekenen.
organiseren. Heeft u interesse, dan kunt u zich aanmelden.
Tot slot wensen wij jullie allemaal een fijne vakantie en tot Heeft U vragen of opmerkingen, dan kunt U ons bereiken
volgend seizoen.
via BrabantZorg Klantenservice 088-9985555. Dit is in
het kort hoe ons team in elkaar zit en wat U van ons kunt
verwachten.

Dagbehandeling De Donk Brabant Zorg

Mijn naam is Sonja van der Heijden en ik ben werkzaam in
de zorg.
Ik werk bij Brabant Zorg locatie dagbehandeling De Donk
in Veghel en heb dit artikel ingezonden omdat er de laatste
jaren veel veranderd is op het gebied van de zorg. Denk
hierbij aan de veranderingen die de regering heeft
doorgezet om de kosten van de zorg zo laag mogelijk te
houden.
Ik kan me voorstellen dat u soms door de bomen het bos
niet meer ziet (daar heb ik zelf ook last van) en daarom wil
ik het kleine onderdeel waarin ik werkzaam ben graag
toelichten.
Zo heten wij Dagbehandeling…. Dit vraagt om uitleg, want
geheugenproblemen of dementie zijn niet te behandelen.
Echter waarom dan Dagbehandeling? Aan deze locatie,
waar bezoekers op maat een fijne dag verzorgd krijgen,
werken we samen met behandelaars. Voor vraagstukken die
er optreden bij de medewerkers van De Donk rondom de
gevolgen van het ouder worden, kunnen wij professionals
raadplegen. Hoe we het advies op de beste manier kunnen
gebruiken en tevens kunnen doorgeven aan mantelzorgers,
zodat iedereen op dezelfde wijze werkt. Specialist Ouderen
Geneeskundige is degene die behandelaars inzet.
U kunt denken aan mobiliteit. Wanneer iemand onzeker
loopt, kijkt de fysiotherapeut mee en stelt een rollator voor.
Voor voedingsproblemen de diëtiste, voor spraak- en/of
slikproblemen de logopediste, voor aanpassingen de
ergotherapeut, rondom incontinentie vragen we de
continentieverpleegkundige, voor omgangskundig advies
kijkt de psycholoog of belevingsgerichte consulente mee…
Het wil niet zeggen dat alle behandelaren betrokken zijn,
maar waar vragen zijn, wordt de juiste deskundige ingezet.
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Ruitersport Zijtaart
Veel prijzen op de vijfde selectiewedstrijd
in Grave
Dit weekend werd de vijfde
selectiewedstrijd verreden in Grave op het
Hippisch festijn, een groot en gezellig
concours met een prachtig strodorp. De
Zijtaartse ruiters hebben goed gescoord op
deze wedstrijd. Sjoerd Knukkel werd in
de klasse AB-B met zijn pony Binky 2e
met 203.5 punten. Lisa Heesakkers won
de 2e en 1e prijs in de klasse AB-L1/L2 en
ABC-L1/L2 met 183 en 195 punten.
Claire Vermaes wist met drie prijzen naar
huis te gaan; met haar pony Sunny in de
klasse DE-L1 werd ze tweemaal 2e met
203 en 194.5 punten en met haar pony Muffin werd ze 2e in
de klasse ABC-L1/L2. Robin van Vugt won met haar pony
Gaby knap de 3e en de 1e prijs in de klasse DE-B met voor
beide proeven 200 punten. Nikki van den Hoogen won de
2e prijs in de klasse DE-Z1 met haar pony Cocktail met
65.29%. Komend weekend wordt de laatste
selectiewedstrijd dressuur en springen verreden in Volkel.
Dan worden ook de kringkampioenen gehuldigd en wordt
er bekend wie er naar de Brabantse kampioenschappen in
Westerbeek mogen .. nog even spannend dus!

Gratis dansvoorstelling ‘Dans aan de Kade’
tijdens Fabriek
Magnifique op CHV Noordkade
Op zaterdag 7 juli presenteert de dansafdeling van Phoenix
Cultuur de gratis
toegankelijke dansvoorstelling “Dans aan de Kade” in de
theaterzaal op de CHV Noordkade. De eindvoorstelling
vindt plaats tijdens het weekend van Fabriek Magnifique en
wordt georganiseerd door alle dansleerlingen uit de
verschillende dansdisciplines.
De toegang is gratis, kaartjes (max. 4 stuks pers
persoon) kunnen vooraf gereserveerd worden via
de website www.blauwekei.nl of aan de receptie
op de CHV Noordkade.
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IVN Veghel
De Wilde Stad, excursie
zondag 1 juli
10.00 uur – 12.00 uur
Natuur beperkt zich niet tot
natuurgebieden maar is te vinden in
tuinen, parken en ook in de stad. Zo is
de vos in grote steden een gewone
verschijning, broeden de meeuwen op
de daken in Leiden en zijn er
boommarters te vinden in
Amsterdam. Voor veel dieren en
planten zijn stenen surrogaat rotsen
en beschouwen zij de stad als hun
leefgebied. Binnen de bebouwing is
het vaak een graadje warmer en is er
meer beschutting. Bovendien wordt
het oorspronkelijk leefgebied van
veel dieren kleiner en worden ze als
het ware de stad ‘in gedreven’.
Op zondag 1 juli gaan gidsen van natuurvereniging IVN
Veghel op onderzoek naar hoe ‘wild’ de stad Veghel is.
Vertrek 10.00 uur bij het Stadhuis, aan deelname zijn geen
kosten verbonden.
Grote zoogdieren, mochten die er zijn, houden zich overdag
verborgen, maar kleine en hele kleine beestjes zijn te
vinden tussen de stoeptegels, onder de bladeren en tussen
de plantsoenplanten. Het gierend geluid van de
gierzwaluwen hoog over Veghel is vertrouwd; zij zien
Veghel als een rotsig eiland binnen de landbouwgebieden.
En ook wilde planten vinden hun heil in hoekjes en
braakliggende stukjes. Ga mee op zoek naar ‘De Wilde
Stad’; de gratis zoekkaart die deelnemers meekrijgen, biedt
houvast in het zoeken naar natuur in de stad.
Meer informatie Karin Koppen, tel. (0413) 21 02 16.

Interpunctie
Ik heb ze verwend en nu zit ik met de
gebakken peren…..
Meneer was weduwnaar en met 3 kinderen overgebleven.
Steeds had hij alles gedaan om aan hun wensen tegemoet te
komen. Ze moesten immers hun moeder al missen…..
Dit gebeurt heel vaak in zo’n situatie. Je kunt echter de
overledene niet vervangen, het verlies daarvan niet
compenseren. Je had je kinderen beter gegund, maar wát je
ook doet: moeder komt niet terug.
Inmiddels waren de kinderen uit huis en had hij een
vriendin leren kennen. Al vrij snel bleek dat de kinderen

minder vaak langs kwamen, zich in allerlei bochten
wrongen om hem alleen uit te nodigen of hem te ontmoeten
als zijn vriendin er níet was. De kinderen hadden altijd een
goed contact gehouden met de familie van hun moeder en
hoewel dat enerzijds heel waardevol was, koos deze familie
partij voor de kinderen (en tegen vader en diens vriendin):
vader moest er volledig zijn en blijven voor zijn kinderen,
ook al hadden die hun eigen leven. De kinderen waren
zielig! Hij had geen recht op het nastreven van eigen geluk.
Dit sterkte de kinderen in hun guerrilla tegen de nieuwe
vriendin en als ze er niet onderuit konden, groetten ze de
vriendin plichtmatig, maar als ze even konden sloegen ze
haar gewoon over. Het ging van kwaad tot erger.
Ik heb deze mensen tips gegeven hoe ze het gesprek konden
aangaan met de familie van moeder. Want kinderen die zo
“gevoed” worden met negatieve uitspraken, zullen blijven
hangen in hun slachtofferschap. Dit doet ook hen zelf geen
goed!
En dan de kinderen zélf. Natuurlijk moesten die worden
aangesproken op hun gedrag. Ik adviseerde vader met hen
het gesprek aan te gaan rondom het onbeschofte gedrag
tegenover zijn vriendin: dat hij dit niet pikte, evenmin als
zij het zouden pikken van vader bij soortgelijk gedrag
tegenover hun (aanstaande) partners. Vader was tevens
geneigd door te drukken dat zijn vriendin OVERAL bij
moest kunnen zijn. Dat was ik oneens met hem. Natuurlijk
dient zijn vriendin een eigen plek te krijgen in het geheel,
maar dat de kinderen speciale dagen rondom hun moeder
vieren alleen met hun vader, zou ook hun onderlinge band
verbeteren. Een jaar later liet vader weten dat het contact
met alle betrokkenen was verbeterd. Daar word ik zo blij
van.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

