INTERNATIONALE DAG VAN DE OUDEREN
MAANDAG 1 OKTOBER 2018
De KBO organiseert op 1 oktober een avond vol ontspanning voor alle ouderen van de
voormalige Gemeente Veghel in Gemeenschapshuis Ter Aa, Den Uil 1a, 5469 CG ERP.
Het programma begint om 19.45 uur en de zaal is open vanaf 19.15 uur. Bij binnenkomst is
er koffie of thee met cake. De entreeprijs bedraagt € 6,00 (inclusief 1 consumptie tijdens de
pauze). Na de opening om 19.45 uur kunt u vanaf 20.00 uur genieten van de volksmuziek
van “Kwartjesvolk”. Het einde van de avond is rond 22.15 uur.
De groep “Kwartjesvolk” brengt al 35 jaar humoristische, Brabantse volksmuziek. Velen
hebben al eens van een optreden genoten. Na een korte onderbreking is Kwartjesvolk terug
met de nieuwe slogan: “We zijn weer onderweg …”. Als vanouds slaagt de zevenkoppige
formatie uit Zeeland er keer op keer in het publiek in een geweldige sfeer te brengen met
volksmuziek, doorspekt met grapjes. Ook op de Internationale Dag van de Ouderen zal
Kwartjesvolk u beslist een geweldig leuke avond bezorgen.
Als KBO Zijtaart verkopen wij op dinsdag 11 september van 10.30 uur tot 11.00 uur de
ons ter beschikking gestelde kaartjes in het Dorpshuis. OP = OP
Graag tot ziens op 1 oktober.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 9 september 10.30 uur Woco P.W. Hennie van Hattum (Grm.Koor)
Wij gedenken: Ties van Zutphen; Overl.ouders Rooijakkers- van Lankvelt en
overl.familieleden; Annie Gibbels- Pepers.
Doop: 12.00 uur Roos: dochter van René van Zutphen en Nicole Verkuijlen

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.

Wij vinden het zonde om ze weg te
gooien!
Wij bieden gratis aan: gebruikte waalformaat
klinkers voor circa 20m2. Het is niet dat we ze niet
willen opruimen, maar weggooien is zonde. Tevens
hebben we sierstenen 10 x 10 cm voor circa 4,5 m2.
Ook deze zijn gratis op te halen.
Rijd een keer langs Grootveld 13 en je ziet ze
liggen.
Wie wil ze?

5 sept. 2018 – 12 sept. 2018
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Vrijdag 7 september a.s.
Jeu-de-boules-avond bij het dorpshuis.
Inschrijven in dorpshuis of om 18:45
uur aanwezig zijn = meedoen.
Open Dag in het provinciehuis
in Den Bosch
Altijd al eens vanaf de 23e etage van het provinciehuis
een blik op Brabant willen werpen of struinen door de
bunker uit de tijd van de Koude Oorlog? Kom dan
zaterdag 15 september naar de Open Dag in het
provinciehuis! Op www.brabant.nl/opendag vind je
een overzicht van alle activiteiten die dag. Toegang is
gratis!

Gevraagd:
Huishoudelijke hulp voor 11 uur per week,
op ma-wo-vr ochtend. Bekend met
Thuiszorgervaring. U kunt telefonisch
contact opnemen op di- do-za tussen 10.00
uur en 12.00 uur.
Mob. 06 - 452 376 91 of (0413) 36 53 31.

Diakonie vervoersdienst Zijtaart met
vrijwilligers uit Zijtaart 0413 - 35.22.32
Het vervoer vraagt men aan via de telefoniste van de
Hulpdienst Diakonie Veghel ( 0413 - 35.22.32 ).
De telefoniste 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 vrijwilliger uit Zijtaart komt u dan ophalen.
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Ruitersport Zijtaart strijdt om de
Cor Coppens en Iris bokaal
Zaterdag 1 september was het zover: de jaarlijkse Zijtaartse
wedstrijd waarbij de Cor Coppens bokaal gewonnen kan
worden. Leden van de Ruitersport,. jong en oud, ervaren en
onervaren, koudbloeden en warmbloeden, wedstrijdruiters
en hobby-ruiters, alle variaties waren vertegenwoordigd op
deze gezellige clubdag. Eerst werd een dressuurproef
verreden in de eigen klasse. Voor de allerkleinsten was er
een Bixie categorie, waarin de allerkleinsten hun uiterste
best hebben gedaan, wel of niet begeleid door papa en
mama, want sommige beentjes waren nog erg kort op zo’n
groot zadel. De beste ruiters uit de dressuur mochten
overkampen. Dit waren Milou Kemper met Diora, Dena
Lammers met Memorie, Silvia Endevoets met Falkland T,
Lisa Heesakkers met Sweet Chili, Claire Vermaes met
Matcho en Shirly van Dijk met Kadonna. De Cor Coppens
bokaal werd uiteindelijk gewonnen door Claire Vermaes,
heel knap, want ze heeft haar pony nog maar 2 weken!
Gefeliciteerd Claire!! Naast de Cor Coppens bokaal kon er
deze dag een andere wisselbeker gewonnen worden: de Iris
bokaal. Om deze beker te winnen werd een parcours
afgelegd met pony.
Het was moeilijk om een
winnaar te kiezen, maar
uiteindelijk ging de beker
naar Anne Timmers. Zij is
dit jaar begonnen met
ponyrijden op Laika en dat
viel in het begin niet mee.
Ze heeft doorgezet en is nu
ontzettend goed
vooruitgegaan, vandaar
deze mooie beker voor
haar, dik verdiend! De dag
werd afgesloten met een
gezellige BBQ, al met een
al een supergeslaagde dag!

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

Mexicano € 1,80 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

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur
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KBO
AGENDA
Maandag 10 september 13.30
uur Fietsen
Maandag 10 september 13.30
uur Kaarten
Dinsdag 11 september 10.30 uur
kaartjes dag van ouderen
Dinsdag 11 september 12.00 uur Eetpunt
Dinsdag 11 september 13.00 uur Vrij biljarten
Dinsdag 11 september 14.00 uur Line dansen
Woensdag 12 september 13.30 uur Keezen
Donderdag 13 september 09.00 uur Wandelen
Donderdag 13 september 12.00 uur Eetpunt
Donderdag 13 september 13.00 uur Comp. Biljaren
Donderdag 13 september 13.30 uur Kaarten
Vrijdag
14 september 13.30 uur Bridgen
Kaarten
Uitslagen van 30 augustus:
Jokeren:
Tiny v.Kasteren
Rieky v.Zutphen
Poedelprijs:
Ad v.Cuijck
Rikken:
Jana v.d.Acker
Bert Vissers
Poedelprijs:
Anneke v.d.Braak
Loterij:
Tonny Rijkers.

168 pnt.
136 pnt.
56 pnt.
125 pnt.
52 pnt.
-57 pnt.

5 sept. 2018 – 12 sept. 2018
Uitslagen van 3 september:
Jokeren:
Riek v.Sleuwen
Rikken:
Lenie Henst
Jan v.Zutphen
Poedelprijs:
Marjo Vissers
Loterij:
Annemieke v.d.Linden

pagina 4
109 pnt.
129 pnt.
79 pnt.
-60 pnt.

Bridgen
Uitslagen van 28 augustus:
A-lijn:
Gerard Bekkers & Hannie Habraken 66,67 %
Piet v.Schaijk & Rina v.Berlo
59,17 %
Ad Koevoets & Jo Verhoeven
57,50 %
Jana v.d.Acker & Anny v.d.Hurk
56,67 %
Mien v.Berkel & Mien Verhoeven
53,33 %
B-lijn:
Adriaan v.d.Tillart & Marietje vd.Wijgert 61,67 %
Fien Rooijakkers & Jacqueline Brus
61,67 %
Rob & Lilian Harbers
58,33 %
Albert & Petra v.d.Hurk
57,50 %
Anneke Jans & Maria Pepers
55,00 %
Annie v.d.Berkmortel & Maria Rijken
50,00 %
Uitslagen 31 augustus:
A-lijn:
Mien Verhoeven & Mien Vissers
59,38 %
Jo Verhoeven & Jo v.d.Tillaart
58,85 %
Toon Gevers & Tonnie Kivits
58,13 %
Harrie Lucius & Nellie Phillipsen
55,00 %
B-lijn:
Ad & Nellie Vervoort
59,90 %
Maria Rijken & Marietje v.d.Wijgert 58,85 %
Petra v.d.Hurk & Willemien Verhoeven
54,69 %
Harrie & Rina v.Berlo
54,17 %
Anny v.d.Hurk & Lida v.Houtum
51,56 %

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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SPORTAGENDA

SPORTUITSLAGEN

W.T.C. Zijtaart

VOW Senioren 1 september 2018

Heren zaterdag 8 september 2018 8:00u Rivierentocht
pauze Zaltbommel 120km
Dames zaterdag 8 september 2018
8:00u
Kapellekestocht pauze ?? 110km
Zondag 9 september 2018
8:30h De Volmolen pauze
De Volmolen plaats Riethoven 89km
woensdag 12 september 2018 8:30h Dijkentocht Keent
pauze Op de Poort plaats Megen 88km

DAW

VOW Jeugd 8 september 2018

KBO Zijtaart zoekt hulp!

VOW JO19-1

Mariahout JO19-1
14:30u
Blauw Geel'38/JUMBO JO17-4 VOW JO17-1
14:45u
Vorstenbossche Boys JO15-1G VOW JO15-1
12:00u
VOW JO13-1 Nijnsel/TVE Reclame JO13-1
11:30u
VOW JO13-2M
OSS'20 JO13-5M
11:30u
RKVV Keldonk JO12-1 VOW JO12-1
12:00u
VOW JO10-1
vrij
VOW JO9-1 Blauw Geel'38/JUMBO JO9-4
10:30u
RKVV Keldonk JO8-1G VOW JO8-1
10:00u
VOW JO7-1
vrij
Blauw Geel'38/JUMBO MO17-1 VOW MO17-1 14:45u
VOW MO15-1 ST Heeswijk/Avesteyn MO15-1 13:00u
VOW MO11-1
ELI MO11-1
9:30u
Het actuele programma is altijd te vinden op de VOW site:
http://vow.nl/jeugd_programma

VOW Senioren 8 september 2018
16.30u
18:00u

VOW Veteranen
Boekel Sport 1

Boekelsport
VOW 1

VOW Senioren 9 september 2018
11:30u
11:00u
10:30u

VOW 2
VOW 3
VOW VR2

Heeswijk 3
RKVV Keldonk 3
Bruheze VR2

VOW Veteranen

6-4

VOW Senioren 2 september 2018
VOW 1
WEC 2
Erp 5
VOW VR1
ZSV VR3

WEC 1
VOW 2
VOW 3
SVO Fortuna'54 VR2
VOW VR2

1-3
4-0
5-0
2-4
2-3

Als KBO Afdeling Zijtaart willen we
graag een eigen website opzetten om onze
leden nog beter van informatie te kunnen
voorzien. We hebben wel iemand die de
website wil onderhouden; dat is
belangrijk. Maar we moeten deze nog wel
opzetten.
KBO-Brabant heeft een
format, maar het zou
fijn zijn als een hobbyist
of student ons wil
helpen met het
opzetten/verder
ontwikkelen van deze
website.
Kent u iemand, laat die
persoon dan contact
opnemen met de voorzitter van de KBO Zijtaart, Cor van
der Aa, Grootveld 13 tel. 06 - 337 791 14 of mail
cpjvdaa@gmail.com Wij komen graag met deze hobbyist of
student in contact.
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seniorenochtenden en een jeugdavond. Ook worden er
tennislessen georganiseerd. Naast de interne
competities, spelen ook diverse teams in externe
competities. Eén keer per jaar staan het Open Toernooi
en het senioren 55+ toernooi op het programma en er
zijn ook clubkampioenschappen op verschillende
niveaus. De Kleine Toernooiencommissie (KTC)
verzorgt enkele keren per jaar een dag-/avondtoernooi
voor de leden. TV Zijtaart is dus een hele actieve
vereniging.
In het kader van het 20-jarig bestaan organiseert de
TV Zijtaart bestaat 20 jaar!
KTC in samenwerking met de jeugdcommissie een
mini-maxi toernooi, dit wordt gehouden op zaterdag
Op 14 september 1998 werd de tennisvereniging
15 september van 13.30 uur tot 16.30 uur. Opgeven
opgericht. In 2018 is dit dus 20 jaar geleden. In al die
hiervoor is nog steeds mogelijk via ktc@tvzijtaart.nl of
jaren is er natuurlijk veel gebeurd bij de tennisclub. In
via het prikbord.
oktober 1998 werden de eerste twee banen aangelegd
In de afgelopen 20 jaar hebben de leden TV Zijtaart
en werd er een noodgebouw geplaatst, in 2000 werden
van de grond af opgebouwd tot wat het nu is, een
nog twee banen aangelegd. In de "keet" werden de
gezonde en actieve vereniging met ongeveer 170
eerste plannen gemaakt voor wat de club nu is. In het
leden, 4 verlichte banen en een prachtig paviljoen. Een
jaar 2004 werd gestart met de bouw van het prachtige
vereniging waar we als leden van de tennisclub, maar
paviljoen. Dit was natuurlijk nooit gelukt zonder de
ook voor de inwoners van Zijtaart trots op mogen zijn.
medewerking van vele vrijwilligers. Tot op de dag van
vandaag kan TV Zijtaart zich gelukkig prijzen met de
inzet van deze vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat ons
tennispark er prachtig uit blijft zien. Komend jaar
zullen baan 1 en 2 vervangen worden, zodat we hier
weer met veel plezier gebruik van kunnen maken.
Een club kan niet bestaan zonder een gedegen
organisatie. Het bestuur heeft afgelopen jaar een
andere samenstelling gekregen, zodat we de komende
jaren weer kunnen verder bouwen op wat er de
afgelopen jaren allemaal bereikt is. Naast het bestuur
zijn er verschillende commissies die de tennisclub
Ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan
draaiende houden. Diverse activiteiten vinden plaats
op het tennispark. Wekelijks zijn daar de mixavonden, van TV Zijtaart organiseren wij op:

Mini Maxi toernooi

15 september 13.30 uur
tot 16.30 uur
Het Mini Maxi Toernooi
Maxi (18+) lid van de club
zoekt een mini (t/m 12 jaar)
die géén lid is van onze club.
Mini ,die lid is van de club,
zoekt een senior (18 +) die
géén lid is van onze club.
Voor de senioren vragen we €
2,50 inschrijfgeld.

Inschrijven kan op het
prikbord of via
ktc@tvzijtaart.nl
Kleine Toernooien
Commissie
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Alzheimer Café
Is elke derde dinsdag van de maand met verschillende
thema’s
Thema op 18 september 2018:

Uitleg over dementie
In het Alzheimer café Uden-Veghel wordt op dinsdag 18
september aandacht besteed aan het thema 'wat is
dementie?' Iedereen die iets heeft met dementie is dan van
harte welkom in het Pieter Bruegelhuis aan de Middegaal
25 in Veghel. Deur open om 19.00 uur, programma start om
19.30 uur.
Er zijn verschillende ziektebeelden die onder het begrip
'dementie' vallen, de ziekte van Alzheimer is daarvan de
bekendste. Lyan de Roos, specialist ouderengeneeskunde,
geeft informatie over de verschillende vormen en legt uit
hoe we symptomen kunnen herkennen. Zij vertelt ook hoe
men vaststelt of er sprake is van dementie en wat het
verschil is met normale vergeetachtigheid. Na de inleiding
is er volop gelegenheid om vragen te stellen. Tevens zijn
hulpverleners aanwezig die kunnen ingaan op alle vragen
en opmerkingen die rondom dementie aan de orde komen.
Voor het Alzheimercafé hoeft men zich niet van tevoren
aan te melden en de toegang is zoals altijd gratis.
Ontspannen sfeer
In het Alzheimercafé komen iedere maand enkele tientallen
bezoekers. Daarnaast zijn er steeds vrijwilligers en enkele
beroepskrachten aanwezig. De maandelijkse avonden
verlopen in een ontspannen en warme sfeer. Dit initiatief
van Alzheimer Nederland, afdeling Oss/Uden/Veghel,
Indigo Brabant, Samen in zorg en ONS Welzijn is bedoeld
voor alle geïnteresseerden uit de gemeenten Boekel, Uden,
Meierijstad en Bernheze en de verre omtrek. Wie meer wil
weten over het Alzheimercafé kan contact opnemen met
Esther de Bie van ONS welzijn, e-mailadres:
esther.debie@ons-welzijn.nl. De BoodschappenPlusBus
kan mensen voor een paar euro naar het Alzheimercafé
brengen en hen weer thuisbrengen; bespreken kan bij ONS
Welzijn, tel. (088) 374 25 25.
Het PieterBruegelhuis
vrij entree
Middegaal 25
café open 19:00 uur
5461 XB Veghel
begin programma 19:30 uur
T (0413) 395 280
einde programma 21:30 uur
Mensen die iets hebben met dementie
Ontmoeten elkaar in het Alzheimer café

Sjors Sportief weer
van start in Meierijstad!
Alle basisschoolkinderen uit de gemeente Meierijstad
ontvangen deze week het Sjors Sportief-boekje. Dit
boekje staat boordevol sportieve bezigheden waaraan
kinderen kunnen deelnemen om (vaak gratis) kennis te
maken activiteiten. Een leuke manier voor kinderen om
zich te oriënteren op het gebied van sport in onze
gemeente. Vorig schooljaar schreven zich maar liefst
1500 kinderen in!
Inschrijven vanaf 12 september
Basisschoolleerlingen uit groep 1 t/m 8 kunnen zich vanaf
12 september inschrijven voor de activiteiten via
www.sjorssportief.nl Tot die tijd is er op deze website al
van alles te beleven. Op deze manier hoeven leerlingen niet
direct lid te worden van een vereniging, maar maken ze op
een laagdrempelige en toegankelijke manier kennis met een
activiteit.
Volop keus voor sportievelingen Kinderen uit de
gemeente Meierijstad kunnen kennis maken met meer dan
100 activiteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan atletiek,
badminton, dansen, freerunning, lasergamen, tafeltennis,
scouting, skiën, schaken turnen en tennis. Kortom, keus
genoeg! Kinderen mogen zich voor zoveel activiteiten
inschrijven als zij zelf willen.
Gemeentelijk sportbeleid
Wethouder van der Pas: “In Meierijstad geloven we in de
kracht van sport. Daarom willen we een aantrekkelijk
sportaanbod hebben voor iedereen. Sjors sportief biedt dat
en verlaagt de drempel om kinderen kennis te laten maken
met sport. Door de kennismakingslessen, kunnen de
kinderen uiteindelijk een betere keuze maken welke sport
ze het leukst vinden”.
De Sjors sportief formule heeft zich inmiddels in meer dan
90 gemeenten bewezen.
Meer informatie
Kinderen die niet op het reguliere basisonderwijs zitten en
graag een Sjors Sportief boekje willen ontvangen kunnen
contact opnemen met info@sjorssportief.nl Voor meer
informatie neem alvast een kijkje op de website
www.sjorssportief.nl. Of stuur een email naar het
bovengenoemde adres.
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sfeer, laagdrempelig en toegankelijk. Inbreng van iedereen
wordt daardoor vergemakkelijkt en gewaardeerd.
Inhoud
Tijdens de cursus komt het bouwen van piramides, de
klassieke tempels, steden en versterkingen, de kathedralen
en machtige paleizen aan bod. Het wonen van “de gewone
mens” in de loop van de tijd wordt belicht. Ook de
ontwikkelingen van de moderne tijd, als “Bauhaus” en de
Internationale Stijl, de vraag naar meer woningen en
mobiliteit, de groei van de steden en de reacties van
architecten daarop, worden uitgediept. Ook minder
geslaagde projecten of “foute” architectuur behoort bij de
cursus.
Deel 1 start op 19 september in “Het Klooster” te Zijtaart.
Aanvang 20.00 uur.
Op donderdag 20 september om 09.00 uur volgt een
herhaling, eveneens in “Het Klooster”.
Om 13.30 uur de 3e zitting: nu in Broekstraat 3 te
Vorstenbosch/Uden. Daarna volgen om de 14 dagen de
andere delen. De cursus wordt afgesloten met een
architectuur excursie naar Brussel. (vrijblijvend december
2018.)
Verdere inlichtingen en aanmeldingen:
kunstverteld@gmail.com of tel. (0413) 36 76 27.

Supercup biljarten 2018
Op zaterdag 8 september a.s. vindt in D'n Brak in
Mariaheide de 11e editie plaats van de Lunenburg
Administratie- en Advieskantoor Supercup biljarten 2018.
De Supercup is een strijd tussen de plaatselijke libre
kampioenen biljarten uit Meierijstad. Zij gaan op deze
avond de strijd met elkaar aan met als inzet de titel
“Kampioen der Kampioenen”.
Om hieraan deel te kunnen nemen, heeft men de
Cursus Architectuur in 6 delen. Het
plaatselijke biljartkampioenschappen libre moeten winnen.
Oude Egypte tot Heden.
Daarnaast moet men ook woonachtig zijn in de woonplaats.
Door: Ton Rietbergen en Gabriël van Asseldonk.
In Zijtaart is het afgelopen jaar Leon Cissen Zijtaarts
Door het vele reizen – dichtbij of ver weg – worden we ons kampioen geworden. Leon woont in Veghel en is daardoor
sterk bewust van de invloed van menselijke activiteit op
niet gerechtigd deel te nemen. Het deelnemersveld bestaat
onze omgeving. Speciaal het bouwen valt op. Deze cursus
deze editie uit Harry Aarts uit Eerde, Piet Biemans uit
gaat over dat bouwen en alle veranderingen die hebben
Boerdonk, Jan v Houtum uit Erp, Martien Kluitmans uit
plaatsgevonden, vanaf De Oudheid tot Nu. Doelstelling:
Veghel, Jan Bouwe uit Keldonk en Mari Vogels uit
een verdieping bewerkstelligen van de beleving van onze
Mariaheide.
gebouwde, historische omgeving. We gaan daarna beter
Ook dit jaar wordt er met een handicap gespeeld en de
kijken naar “bekende” bouwwerken en verbreden onze
partijen gaan over 20 beurten. De gemiddeldes variëren van
horizon met nieuwe ervaringen en inzichten.
1,53 tot 4,00. Verwacht wordt dat het, evenals de
Bouwen zit “de mens” in het bloed, wordt wel eens gezegd. voorgaande keren, ook nu een spannende aangelegenheid
Maar feitelijk is de geschiedenis van de échte bouwkunst
gaat worden. Wie wordt de opvolger van Jacques vd
nauwelijks meer dan 6000 jaren oud. Heel jong eigenlijk. In Heijden uit Eerde?
de komende cursus zullen talrijke aspecten van bouwen en Om 19.15 uur is de officiële opening met het voorstellen
architectuur aan de orde komen. Achtergronden,
van de deelnemers en de loting van de partijen, waarna om
ontdekkingen, visies, technieken, plaatsing in de
19.30 uur de partijen gaan beginnen. De finale staat rond de
geschiedenis en de invloed van bouwen op ons leven,
klok van 22.00 uur op het programma, met aansluitend de
passeren de revue. Met afbeeldingen, verhelderende
prijsuitreiking.
filmpjes en passende muziek wordt een levendig beeld
Ondanks dat Zijtaart geen vertegenwoordiger heeft, is men
geschetst van de ontwikkeling van die interessante
van harte welkom om naar de 11e supercup te komen
architectuur. Dit alles wordt verteld in een “huiskamer”
kijken.
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Het gebied waar Operatie Market Garden heeft plaatsgevonden is
geen kwestie van toevalligheid. Tijdens de excursie ontdekt u
welke rol ligging en infrastructuur hebben gespeeld in september
1944 en de aanloop daarnaartoe. Uiteindelijk was de grote
bevrijdingsactie ondanks alle zorgvuldige voorbereidingen, moed
Sommige mensen hebben IETS nodig…. en doorzettingsvermogen, slechts deels succesvol. De dagtocht
Kort geleden kwam er een jong stel bij mij waarvan de jongen erg geeft u inzicht in het verloop van de reddingsoperatie en helpt u
begrijpen wat er wanneer gebeurd is en waarom.
veel dronk en blowde. Hij dronk bier en ging daarna over op
sterkere drank. Hij liet zich dan volledig vollopen, zo erg zelfs dat De excursie U bent vanaf 09.15u welkom bij UITpunt Veghel
(Markt 1), waar u in de raadzaal wordt ontvangen met koffie of
hij de volgende dag totaal niets meer wist over wat hij had
thee en iets lekkers. Om 09.30u start gids Erwin Janssen met een
gedaan.
lezing,
waarna u om 11.00u in de bus stapt. Onderweg stopt de
Zijn ouders hadden alles gedaan om hem goed op te voeden, dat
bus
op
verschillende
locaties van historische waarde. Tijdens één
was merkbaar. De jongeman was erfelijk belast was met
stop
wordt
er
een
klein
stukje gewandeld. Deelnemers die niet
alcoholisme maar had bovendien ook ADHD (of iets in die
goed
ter
been
zijn
hebben
de mogelijkheid om in de bus te
richting, er bestaan veel vergelijkbare kwalen). Hij slikte hier
wachten.
Om
12.30u
wordt
u ontvangen bij de Eerdse Molen.
geen medicatie meer voor. Ik weet daar niet zo heel veel van,
Daar
geniet
u
van
een
luxe
lunch
bestaande uit streekproducten.
maar wel dat deze mensen geneigd zijn om medicatie te
Rond
16.00u
is
de
bus-excursie
afgelopen
en arriveert u weer bij
vervangen door alcohol en/of drugs. Ze hebben vaak iets nodig
UITpunt
Veghel.
om de onrust in hun hoofd/lijf te temperen. De medicatie die hij
Kosten De kosten voor deze bus-excursie inclusief ontvangst,
destijds had gehad mocht hij niet langer slikken, en eigenlijk
wilde hij dat ook liever niet. Maar het alcoholgebruik liep echt de lezing en lunch bedragen €32,50,- voor bibliotheekleden en
€35,00 voor niet-leden. Kaartjes voor de excursie zijn te koop aan
spuigaten uit. Zijn vriendin had het uitgemaakt, omdat hij de
de balie van het UITpunt (Markt 1, Veghel), of online via:
meest idiote dingen uithaalde als hij dronk. Ze schaamde zich
http://www.nobb.nl/nobb/activiteiten/kaartverkoop. Er is plaats
voor hem. Als ze vertelde wat hij gedaan had schaamde hij zich
voor
maximaal 25 personen.
ook.
Meer
informatie
Zijn ouders wisten niet meer wat ze met hem aan moesten. Zij
Voor
meer
informatie over de excursie kunt u contact opnemen
hadden steeds de hoop gehad dat zijn vriendin hem mogelijk op
met
UITpunt
Veghel. Tel. 0413-353540
de goede weg kon houden, maar ook zij had onvoldoende invloed
op hem. Hij wist het ook zelf wel, en zei “Als ik drink, heb ik
geen rem meer….” Hij had zich voorgenomen om voortaan
minder te drinken en te stoppen met jointjes roken. Hij was al
gestopt nu zijn vriendin het uitgemaakt had, maar helemaal NIET “Opvoeden & Zo” is een praktische cursus, gericht op
drinken leek hem toch echt niet leuk. Het valt ook niet mee voor
alledaagse opvoedingssituaties, die opvoeden voor ouders
deze jongens. Hun vrienden drinken allemaal, maar weten het
van kinderen in de basisschoolleeftijd gemakkelijker maakt.
vaak op de een of andere manier toch wat beter in de hand te
Misschien heb je wel allerlei vragen? Deze oudercursus kan
houden of te krijgen.
je helpen om samen met andere ouders oplossingen voor
Ik kan me heel goed voorstellen dat het voor ouders van dit soort
deze vragen te vinden. Door het uitwisselen van ervaringen
jongeren steeds lastig is om “goed” te reageren op wat zich
zal je merken dat je niet de enige ouder bent die zich soms
voordoet. Sommige jongens gaan het beter doen als ze een
onzeker voelt over de opvoeding van kinderen.
vriendin krijgen, die hen op het rechte pad houdt. Maar het blijft
Wat komt o.a. aan bod: Aandacht geven aan je kind,
een grote zorg als je een kind hebt met een dergelijke kwaal,
zeker als de neiging tot alcohol- en drugsgebruik aanwezig is.
complimentjes geven, grenzen stellen, eigen

CURSUS: Opvoeden & Zo

Treed in de voetsporen van dappere helden
Op zaterdag 6 oktober 2018 kunt u deelnemen aan de busexcursie Airborne Market Garden. Gidsen Erwin Janssen en
Jan van Erp vertellen over gebruikte tactieken gedurende de
bevrijdingsoperatie. Aan de hand van persoonlijke verhalen
wordt u meegenomen naar vroegere tijden.

opvoedingssituaties bespreken en daarmee oefenen.
Cursusleidsters zijn Nettie Nabuurs en Constance Janssen
van het Centrum voor Jeugd en Gezin CJGgeeftantwoord
Doelgroep: ouders van kinderen in de basisschool
leeftijd
Wanneer: 8, 24, 31 oktober en 7 november 2018
Tijd: van 19.30 – 21.30 uur (zaal open vanaf 19.15 uur)
Waar: Centrum Jeugd en Gezin
“CJGgeeftantwoord” Stationsstraat 33
Veghel
Kosten: Geen
Voor informatie en/of aanmelding: Bent je
geïnteresseerd in deze cursus dan kun je je
hiervoor aanmelden, door te bellen naar
onderstaand nummer of een email te sturen
naar info@cjggeeftantwoord.nl met je
gegevens en het aantal deelnemende personen.
Gezien de opbouw van de cursus kun je
max. 1 avond missen.
Tel. 0800 – 254 0000
info@cjggeeftantwoord.nl
www.cjggeeftantwoord.nl
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