Druk bezochte bijeenkomst woonbehoefte Zijtaart.
Woensdag 26 september is er een bijeenkomst geweest over de woonbehoefte in ons dorp.
De avond is georganiseerd op initiatief van gemeente Meijerijstad, in goede samenwerking
met de Dorpsraad Zijtaart. Wij werden hierin ondersteund door onze werkgroep “Wonen in
Zijtaart”.
We zijn erg tevreden over de opkomst, iedereen die zich had opgegeven was aanwezig, en
dat gaf de gemeentelijke delegatie een goed beeld van wat er in Zijtaart leeft onder de
woningzoekende starters, de doorstromers en ouderen.
Het doel van dit gemeentelijk initiatief was het in kaart krijgen wat op korte termijn,( 2-5
jaar), maar ook op de middellange termijn (5-10 jaar) de behoefte is aan woonruimte in ons
dorp.
Avonden als deze worden in elk kerkdorp, - of zoals de gemeente spreekt, in elke kleine
kern - , gehouden. Daartoe heeft Keldonk voor de zomervakantie als pilot gediend. De
gemeente tracht zo inzicht te krijgen in de vraag naar woningen, en naar wàt voor
woningen, op welke termijn.
Met die informatie wil de gemeente een “bouwbeleid op maat” samenstellen voor alle
kernen.
De avond begon met de presentatie van de enquête, die voor de vakantie in ons dorp is
gehouden, door Bart van de Ven namens de werkgroep. Deze presentatie zal voor
belangstellenden ook nog in de eerstvolgende openbare vergadering (woe 31 okt. a.s.)
terugkomen.
Vervolg op pagina 2

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 7 oktober 10.30 uur Woord- en Communieviering (Seniorenkoor)
Wij gedenken: Henrica van den Tillaart (vanw.verjaardag); Piet en Henrica van den
Tillaart- van den Tillaart en kleinzoon Paul; Harrie van der Heijden; Piet en Martina
Vervoort- van Kessel; Jaargetijde José Schepers- van Meel; Overl.ouders van Rijbroek- van
Boxtel, dochter Betsie en zoon Theo; Overl.familie van der Linden- Verbruggen, zoon
Henk en schoondochter Marietje.

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
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Vervolgens zijn de
aanwezigen opgedeeld in 3
categorieën; starters,
doorstromers/koop en
senioren (50plus). Alle
groepen hadden een gespreksleider van de gemeente en
een/of meerdere leden van de dorpsraad/werkgroep. Zo is er
in elke groep nader ingegaan op ieders persoonlijke
woonwens op korte en op langere termijn. Over waar en
hoe men wil wonen en wat men nodig heeft om dat te
realiseren.
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Stem bij de Rabobank Clubkas
Campagne op de
Zijtaartse Verenigingen!

Iedereen die lid is van de Rabobank heeft afgelopen een
stembiljet ontvangen van de Rabobank Clubkas Campagne.
Wij vragen aan iedereen om met de 5 stemmen die je mag
uitbrengen je steun te betuigen aan de vereniging die jij een
warm hart toedraagt.
Elke stem is geld waard en iedere vereniging heeft een goed
doel om dat goed te besteden.
Steun de hieronder genoemde Zijtaartse verenigingen door
Er zijn verschillende conclusies te trekken uit wat er in elke tot en met 19 oktober via internet te stemmen met uw
groep besproken is:
stempas.
• Door de starters wordt voornamelijk gezocht naar niet
Heeft u hulp nodig bij het stemmen via internet? Vraag
te grote betaalbare koopwoningen. Verder blijken veel familie, vrienden of kennissen om hulp en laat uw bijdrage
starters (nog) weinig of niet bekend met wat alles kost
aan ons niet verloren gaan.
en wat er komt kijken bij het kopen van een huis.
De deelnemers
• Bij de groep doorstromers/bouwers/kopers is vooral
In 2018 hebben zich 16 Zijtaartse verenigingen aangemeld
belangstelling voor de opschaling van de huidige
waarop u kunt stemmen:
woonsituatie: meer ruimte, (half-)vrijstaand, andere
locatie. ..
• CV De Reigers
• Bij de ouderen is vraag naar kleinere gelijkvloerse
• De Vrolijke zangers
(senioren-)woningen. Deze groep kan daarbij wellicht
weer iets betekenen voor de doorstromers doordat er
• Dorpsnieuws Zijtaarts Belang
woningen vrijkomen.
Verder kwam naar voren, bij monde van de
vertegenwoordiger van woningcorporatie Area, dat je om in
aanmerking te komen voor een huurwoning wel degelijk
ingeschreven moet zijn als woningzoekende.
Inschrijven kan via de website van Area. Dit is vrijblijvend
en er zijn géén kosten aan verbonden.
Al met al was het een zeer informatieve en leerzame avond
voor zowel de gemeente als de dorpsraad om erachter te
komen waar de behoefte ligt. Dat doel is zeker behaald,
waarvoor dank aan alle aanwezigen.
de Dorpsraad,
werkgroep wonen in Zijtaart.

• EGZ (Evenementen Groep Zijtaart)
• EHBO Zijtaart
• KBO Zijtaart
• Jong Nederland Zijtaart
• Popkoor Vivace
• Ruitersport Zijtaart
• Sint Cecilia Zijtaart
• TV Zijtaart
• VOW-Promotion

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.

• WTC Zijtaart
• Z.O.V. Zijtaart
• Zijtaartse Jeugdnatuurvereniging
• Zijtaartse Toneelvereniging
Vergeet niet te stemmen; want u gooit geld weg waar wij
met onze verenigingen ons dorp bloeiend kunnen
houden!!!!
Bedankt voor uw stem !
Namens de deelnemende verenigingen
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Voor al uw friet en snacks!
Dit weekend speciale aanbieding.

Kroket € 1,50 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
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gehoord: het geloof onder de mensen brengen. Er zijn
tientallen boeken over Franciscus geschreven en steeds
lezen we daar, hoe hij begaan was met de armen. Hij bracht
Christus weer levend tussen de mensen.
Er staat in het evangelie van Mattheus:
“wat je aan de minste der mijnen hebt gedaan, heb je aan
Mij gedaan.” Franciscus was een levend evangelie. Het
zonnelied, dat hij op zijn sterfbed schreef en zong, is van
grote betekenis geweest voor de
Italiaanse literaire taal. Hij stierf op
3 oktober in 1226, 44 jaar oud. In
1228 werd hij heilig verklaard.
Franciscus wordt afgebeeld in een
bruin habijt en koord om het middel.
Hij is de patroon van kooplieden,
handelaren, bloemisten,
stoffeerdersen dichters. De kerk
viert zijn feest op 4 oktober.
Zr. Germana van Ravestein

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

4 Oktober Feest van de
Heilige Franciscus van Assisi
Franciscus is in 1182 te Assisi, in
Italië, geboren als zoon van een rijke
koopman. Hij kende een zorgeloze,
comfortabele jeugd en wilde altijd
ridder worden. Franciscus is de
stamvader van vele ordes en
congregaties. Hij predikte vrede,
gelijkheid van mensen en deed
afstand van aardse rijkdom. Hij
omarmde de armoede. Daarom wordt
hij ook wel de povorello genoemd, de
kleine arme.
Liefde voor Gods schepselen stond centraal.
De prediking van Franciscus droeg een sterk sociaal
karakter. Franciscus inspireert vandaag nog vele mensen,
katholiek of Protestants.
Franciscus van Assisi was niet wat men noemt ´een man
van de wereld´.
Hij was fysiek geen aantrekkelijke man, ook geen geleerde,
geen edelman, maar hij was de man van de meest
universele invloed. In heel de wereld slaat hij een storm los
van bewondering en navolging. Hij was belangrijk voor de
kerk in die tijd. Franciscus had de roepstem van God

Dorpsgenoten,
De Dorpsraad is op zoek naar nieuwe leden.
We hebben afgelopen periode verschillende mensen
benaderd maar helaas zijn deze afgehaakt. We hebben nu
wel enkele werkgroepen actief, die voor ons het werk wat
verlichten.
Maar voor een goede kijk op alles wat ons dorp behoeft,
heeft de raad eigenlijk meer leden, en liefst ook meer
diversiteit nodig. Zo is het wenselijk om door man en
vrouw, van jong tot oud vertegenwoordigd te zijn, zodat we
een breed beeld krijgen van wat er leeft in Zijtaart.
We streven naar een ledental van tenminste 7. De raad komt
gemiddeld ééns per maand bijeen en bezoekt daarnaast met
delegaties van wisselende samenstelling (2 of 3 pers.)
regelmatig informatieve bijeenkomsten van de gemeente of
andere organisaties. Over meerdere zaken zijn we actief in
gesprek met de gemeente.
Heb jij nog wat tijd over, draag jij Zijtaart een warm hart
toe en voel jij je betrokken bij het welzijn van ons mooie
dorp? Schroom dan niet om informatie te vragen aan een
van de huidige dorpsraadleden, en wellicht vind je het dan
leuk om ons team te komen versterken;
Fried van Otterdijk
Jac Schuurmans
Jan van Nuenen
Joop Versantvoort
Helmut Henst, voorzitter.
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KBO

Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen
Jo Verhoeven & Jo v.d.Tillaart

51,25 %
51,25 %

AGENDA

B-lijn:
Jo v.Boxtel & Anny v.d.Hurk
Toos v.Berlo & Willemien Verhoeven
Ad & Nellie Vervoort
Huub v.d.Heuvel & Fien Rooijakkers
Cor Mollen & Tonny Rijkers
Chris & Christien v.Helvoirt

63,89 %
56,25 %
54,86 %
54,17 %
50,69 %
50,69 %

Maandag 8 oktober 13.00 uur Regio biljarten
Maandag 8 oktober 13.30 uur Kaarten
Dinsdag 9 oktober 09.30 uur Seniorenkoor
Dinsdag 9 oktober 12.00 uur Eetpunt
Dinsdag 9 oktober 13.00 uur Vrij biljarten
Dinsdag 9 oktober 14.00 uur Line dansen
Woensdag 10 oktober 13.30 uur Keezen
Donderdag 11 oktober 09.00 uur Wandelen
Donderdag 11 oktober 12.00 uur Eetpunt
Donderdag 11 oktober 13.00 uur Comp.biljarten
Donderdag 11 oktober 13.30 uur Kaarten
Vrijdag 12 oktober 13.30 uur Bridgen
Kaarten:
Uitslagen van 27 september:
Jokeren:
Tiny v.Kasteren
Rieky v.Zutphen
Poedelprijs:
Riek v.Sleuwen
Rikken:
Lenie Henst
Annemieke v.d.Linden
Poedelprijs:
Tiny v.Zutphen
Loterij:
Mieke v.Boxmeer
Uitslagen van 1 oktober:
Jokeren:
Jo v.Boxmeer
Rieky v.Zutphen
Poedelprijs:
Riek v.Sleuwen
Rikken:
Piet v.d.Hurk
Anny v.Kessel
Poedelprijs:
Henk v.d.Ven
Loterij:
Mientje Raaijmakers.

256 pnt.
118 pnt.
6 pnt.
126 pnt.
98 pnt.
-59 pnt.

156 pnt.
141 pnt
41 pnt.
139 pnt.
66 pnt.
-14 pnt.

Bridgen:
Uitslagen van 25 september:
A-lijn:
Gerard Bekkers @ Hannie Habraken
Clasien Nolle & Trudy Smulders
Ria Veldhuis & Mien Vissers
Cees & Riet v.Hout
Jacqueline Brus & Riet Koevoets
Toon & Marietje v.Schaijk

58,50 %
56,00 %
55,50 %
55,00 %
53,50 %
50,00 %

B-lijn:
Anneke Jans & Maria Pepers
Harrie v.d.Acker & Piet v.d.Hurk
Maria & Fien Rooijakkers
Harrie & Rina v.Berlo
Chris & Christien v.Helvoirt

58,85 %
57,81 %
57,29 %
52,08 %
52,08 %

Uitslagen 28 september:
A-lijn:
Mien Verhoeven & Mien Vissers
Harrie Lucius & Nelleke Stolk
Mari & Nellie v.d.Vleuten
Piet Thijssens & Riek Rijkers
Rien & Helma v.d.Heuvel
Toon Gevers & Tonnie Kivits

63,33 %
60,83 %
55,00 %
53,33 %
52,08 %
51,67 %

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO Zijtaart
d.d. 27-09-2018
Tonn Verbruggen 24 18 - Frans vd Broek
20 18
Cor van Zutphen
62 48 - Wim vd Sanden
41 46
Cor Coppens
22 20 - Rien van Tiel
28 66
Hans van Erp
66 34 - Piet vd Hurk
34 32
Andre Schepers
36 55 - Theo vd Laar
15 24
Toon Nelissen
32 24 - Chris v Helvoirt
17 10
Bert vd Heijden
28 28 - Willy Henst
24 25
Frans vd Broek
20 14 - Toon vd Oever
29 19
Toon Opsteen
28 24 - Tonn Verbruggen 24 33
Mies Gibbels
35 26 - Martien Verbruggen 70 60
Wim Kremers
27 22 - Willy vd Berkmortel 25 31
Tonnie v Uden
32 32 - Jan vd Oever
18 21
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INSCHRIJVEN
BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN
ZIJTAART
Geef voor je kerk met een warm hart
– Actie-bijdrage 2018

Als u mee wilt doen aan de Zijtaartse
biljartkampioenschappen, dan kunt u zich nog tot en met
morgen (4 oktober) inschrijven bij:
- Café Kleijngeld, Past. Clercxstraat 55;
- Gerard Oppers, Past. Clercxstraat 79.
Ook voor nadere inlichtingen kan men hier terecht. Het
inschrijfgeld bedraagt € 7,00 (voor de jeugd € 4,00) en
moet bij het inschrijven worden voldaan.
Denk je er maar half aan om mee te doen, zet dan toch de
stap en doe mee. Aan het te spelen gemiddelde hoeft het
niet te liggen, want men kan al meedoen met een
gemiddelde van 0,25. Voor de mensen die meedoen aan de
buurtcompetitie, maar nog niet aan de Zijtaartse
biljartkampioenschappen is het een overweging waard. Doe
mee voor de gezelligheid.

Beste inwoner van Zijtaart,
Wat betekent de kerk voor u? Dat is best een spannende
vraag. Ook als u geen regelmatige bezoeker bent, kan de
kerk een plek van betekenis voor U zijn. In oktober
ontvangen veel inwoners van Zijtaart een brief om voor
onze kerk in Zijtaart een financiële bijdrage te geven. We
hopen dat velen zich met onze gemeenschap verbonden
voelt en een bijdrage willen overmaken. Misschien bezocht
u in het afgelopen jaar ook een viering of had u contact met
een van de pastores. Mogelijk wilt U alleen bijdragen aan
het onderhouden van ons mooie kerkgebouw.
De Zwijntjes en Poedelpret
De kerk is een plek om te vieren, zoals met Kerst en Pasen
of bij een doop, huwelijk of een afscheidsviering. Er
worden soms culturele activiteiten georganiseerd, van
lezing tot concert. Voor veel mensen is de kerk ook een
plek om rust te vinden en te gedenken. Bij een overlijden of
bij een andere ingrijpende gebeurtenis in uw leven of in uw
omgeving.
Vindt u de kerk ook een plek van betekenis, voor uzelf, of
voor anderen? Want dat willen we graag zijn, en blijven.
Omdat kerken geen subsidies krijgen, zijn zij financieel
afhankelijk van de bijdragen van mensen die haar jaarlijks
steunen. Daarom vragen wij in dit schrijven om ons te
steunen met een vast bedrag per jaar, of met een éénmalige
gift. Ook kleine bedragen zijn van harte welkom en helpen
mee om de steeds hoger worden kosten van het kerkgebouw
te dragen. In het parochieblad kunt u meer over de parochie
lezen – zo ook hoe het geld besteed wordt. De kerk kan er
alleen zijn, voor anderen en voor U door uw bijdrage!
We maken het u graag makkelijk om bij te dragen: digitaal
overmaken kan op rekeningnummer NL40RABO 0160
8906 16. U kunt ons ook machtigen om het
bedrag te incasseren via de bank. Stuur dan het
ingevulde formulier terug, waarna wij voor
incasso zullen zorgdragen op het door U
aangegeven tijdstip. Dankzij de bijdrage van de
inwoners kan de kerk een plek van betekenis
blijven in Zijtaart!
Wij danken iedereen heel hartelijk voor een
bijdrage.
Met vriendelijke groet, namens het kerkbestuur
P.s.: Giften aan onze kerk met ANBI-status
zijn aftrekbaar. Wilt u fiscaal aantrekkelijker
geven? Dat kan via een onderhandse
overeenkomst. Voor meer informatie kunt U
contact opnemen met ondergetekende. Telefoon
06 - 516 260 51 of via mailadres
marivanasseldonk@home.nl
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SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Dames en Heren: zondag 7 oktober, Dijkentocht, pauze
in Megen ‘Op de Poort’, 90 km, vertrek 9.00 uur.
Senioren: woensdag 10 oktober, Raamvallei, pauze in
Mill ‘De Tienmorgen’, 70 km, vertrek 9.00 uur.
VOW Jeugd 6 oktober 2018
UDI'19/CSU JO19-4 VOW JO19-1
14:45u
VOW JO17-1 Blauw Geel'38/JUMBO JO17-4 14:30u
VOW JO15-1 Avesteyn JO15-2
13:00u
VOW JO13-1 Schijndel/DE WIT JO13-3G
11:30u
ST Estria/GVV'57/SCV'58 JO13-3M VOW JO13-2M 13:15u
Ollandia JO12-1
VOW JO12-1
11:30u
VOW JO10-1G
Avanti'31 JO10-3
10:30u
Sparta'25 JO9-3
VOW JO9-1
10:30u
Rhode/Van Stiphout Bouw JO8-3 VOW JO8-1 10:30u
VOW JO7-1M
Blauw geel '38 JO7-2 10:30u
Berghem Sport MO17-1
VOW MO17-1 15:30u
VOW MO15-1
DVG MO15-1
13:00u
VOW MO11-1
EVVC MO11-1
9:30u
Het actuele programma is altijd te vinden op de VOW site:
http://vow.nl/jeugd_programma
VOW Senioren 6 oktober 2018
17:00u VOW VR30+1 Avanti'31 VR30+1
16:30u VOW Veteranen
BlauwGeel
VOW Senioren 7oktober 2018
14:30u VOW 1 Nederwetten 1

SPORTUITSLAGEN
VOW Senioren 29 september 2018
Odiliapeel
VOW Veteranen
VOW Senioren 30 september 2018
WHV 1
VOW 1
RKVV Keldonk 3 VOW 3
VOW 4 Rhode/Van Stiphout Bouw 10
VOW VR2
WEC VR1

2-2
1-8
1-3
0-4
1–0

Kledingsponsor voor
Jeugdteam TV Zijtaart
Jeugdteam Groen van TV Zijtaart
werd afgelopen week compleet in
het nieuw gestoken met prachtige
teamkleding. Dit werd mogelijk
gemaakt door Machinaal Timmerbedrijf vd Linden. Het
bedrijf van Dirck vd Linden en Jochem vd Linden is geen
onbekende voor TV Zijtaart. Als doeksponsor prijkt de
naam van het bedrijf al enkele jaren op veld 1. Daarnaast
zijn alle familieleden erg betrokken bij de club en zijn ze
ook nog erg actief als spelers binnen onze vereniging.
De jongens van Jeugdteam Groen komen goed voor de dag
bij het spelen van hun wedstrijden in de competitie. Wij
bedanken Machinaal Timmerbedrijf vd Linden dan ook
hartelijk voor hun bijdrage aan dit leuke, gezellige
tennisteam!

Uitslagen Externe Competitie
Gemert - Gemengd Dubbel Zijtaart 1
Gemert - Gemengd Dubbel Zijtaart 2
De Krekel - Heren 50+
Heren Vrijdagavond De Ren
Dames Vrijdag- Meerhoven
Tilburg - Dames Zaterdag
De Krekel - Gemengd Dubbel Vrijdag

3-1
4-0
2-2
3-1
3-1
N.O.
0-4
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Campagne voeren loont
Ook maken clubs kans op de Clubkas Kanjer t.w.v. €
500,00. Een extra bijdrage voor de drie clubs die op de
meest creatieve wijze hun Clubkas doel promoten en
Na vier succesvolle edities ondersteunt Rabobank Uden
stemmen werven. Reden genoeg voor de clubs om daarom
Veghel het verenigingsleven in deze regio dit jaar opnieuw volop campagne te voeren!
via de Rabobank Clubkas Campagne. Vanaf 1 tot en met 19 Wilt u meer weten over de Rabobank Clubkas Campagne?
oktober kan er weer door de leden van de Rabobank
Op rabobank.nl/udenveghel vindt u alle informatie hierove
gestemd worden op de 303 clubs die zich voor deze actie
hebben ingeschreven.
Een deel van de winst van Rabobank Uden Veghel gaat
naar het lokale verenigingsleven. De leden van de
Rabobank krijgen via de Rabobank Clubkas Campagne een
stem in de verdeling hiervan.

Vanaf 1 oktober weer stemmen tijdens
De Rabobank Clubkas Campagne!

Elke club kiest een doel
De Rabobank Clubkas Campagne leverde vorig jaar veel
clubs extra geld op om hun doelen te realiseren. Doelen
waarvan de clubs, hun leden en de hele lokale samenleving
profiteren. Verenigingen en stichtingen gaven bij hun
aanmelding aan welk doel zij willen realiseren. Of het nu
gaat om een opknapbeurt van de kantine, het organiseren
van een evenement of de aanschaf van nieuwe tenues. Deze
doelen kunt u tijdens het stemmen terugvinden op de
website www.rabobank.nl/udenveghel.

Ledenactie Muziekvereniging Sint Cecilia

Afgelopen jaren kwamen de leden van onze vereniging
twee keer aan uw deur; eenmaal voor de donateursactie,
eenmaal voor de Grote Clubactie. Mogelijk heeft u gemerkt
dat we het afgelopen voorjaar niet bij u langs zijn geweest
voor de donateursactie. Wel doen we als vereniging weer
mee met de Grote Clubactie.
Op maandag 8 en dinsdag 9 oktober zullen onze jeugdleden
langs de deuren gaan met loten van de Grote Clubactie. Dit
is een landelijke loterij met een hoofdprijs van wel €
Elke stem telt
100.000,-. Loten kosten € 3,- per stuk waarvan een groot
Rabobank Uden Veghel telt ongeveer 23.000 leden. Elk lid
deel ten goede komt van onze vereniging. Dit jaar vragen
mag vijf stemmen verdelen via een unieke stemcode. Leden
wij ook onze volwassen leden mee doen met de actie door,
ontvangen hiervoor via de post een unieke stemcode
na de centrale actie voor de jeugd, ook loten te verkopen.
waarmee ze via www.rabobank.nl/udenveghel kunnen
We proberen zo goed mogelijk te coördineren dat er
inloggen en hun stemmen uit kunnen brengen. Van de vijf
maximaal één keer bij u wordt aangebeld, maar hebben
stemmen per lid, mogen er maximaal twee naar één
daarbij uw hulp nodig. Zou u de daarvoor bestemde zegel
vereniging of stichting gaan. Hoe meer stemmen een club
naast of op uw voordeur willen plakken, zodat we u niet
krijgt, hoe meer geld er naar het gekozen Clubkas
onnodig storen?
Campagne doel gaat. Stemmen kan van 1 tot en met 19
Wij hopen op uw steun bij deze actie. De opbrengst van de
oktober.
actie komt ten goede aan de aanschaf van nieuwe
instrumenten en het onderhouden van ons huidig
instrumentarium. Meer informatie over de actie en de
prijzen kunt u vinden op de website:
https://interesse.clubactie.nl.
De trekking vindt plaats op 12 december 2018. Wij zullen
de einduitslag plaatsen in het Zijtaarts Belang, zodat u
gemakkelijk kunt controleren of u prijs heeft.
Wij danken u bij voorbaat.
Bestuur Muziekvereniging Sint Cecilia.

Bijna in ‘t vet rit MCV
Nog 2 ritten te gaan dit seizoen. Dus daarom de bijna in ‘t
vet rit op zondag 7 oktober a.s.
Ook nu vertrekken we om ca. 10:00 uur vanaf D’n
Brouwer, Dobbelsteenplein 1, Mariaheide. Iedereen met
een motor is welkom en deelname is gratis. We rijden in
kleine groepen en in eigen tempo. Dus wil je kennismaken
met onze club, dan is dit nu nog mogelijk met weer een
mooie rit, uitgezet door een lid van onze club. Wil je
meerijden, stuur dan een mail naar
info@motorclubveghel.nl. Je ontvangt dan de route
digitaal. Meer info over de club op
www.motorclubveghel.nl
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Buurt Keezen
competitie a.s.
vrijdagavond 5 oktober
van start.
De grote zaal van “Het Klooster”
zal geheel gevuld zijn komende
vrijdagavond: Met trots kunnen we
melden dat er 49 teams zich hebben
ingeschreven om de uitdaging aan
gaan om kampioen Buurt Keezen te
worden seizoen 2018/2019.
Kom op tijd! Om deze eerste avond
goed te laten verlopen is het van
belang om uiterlijk 19.45 uur
aanwezig te zijn, en te melden bij
het wedstrijdsecretariaat. Zodat we
om 20.00 uur kunnen
starten. “Zes!” van EGZ.
Evenementen Groep Zijtaart.

Team
Team 1
Team 2
Team 3
Team 4
Team 5
Team 6
Team 7
Team 8
Team 9
Team 10
Team 11
Team 12
Team 13
Team 14
Team 15
Team 16
Team 17
Team 18
Team 19
Team 20
Team 21
Team 22
Team 23
Team 24
Team 25
Team 26
Team 27
Team 28
Team 29
Team 30
Team 31
Team 32
Team 33
Team 34
Team 35
Team 36
Team 37
Team 38
Team 39
Team 40
Team 41
Team 42
Team 43
Team 44
Team 45
Team 46
Team 47
Team 48
Team 49
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naam team
deelnemer
deelnemer
Party Chicks
Karin vd Heijden Diane Biemans
Vanderaatjes
Cor vd Aa Maria vd Aa
Keez-Moatjes
Cindy Brugmans
Petra van Gorkum
Rudebroek 2
Monique de Wit
John de Wit
Kletskeezen
Hilde verhoeven
Monique Zoete
Soffelt (1)
Monique Bekkers Karel Bekkers
Maan
Anouska vd Heijden Marjo Vissers
Klets en Klats
Marjan Kandelaars Dorien vd Lockand
De Akkertjes
Paula vd Akker
Manita vd Akker
Vier terug
Jos vd Heijden
Adri Hendriks
De Boschnutjes
Geert van Genugten Jill Bosch
Grootveld 1
Jan Willem Gottenbos Pieter vd Hurk
Nunen 9
Agnes van Nuen
Lieke van Nunen
Leinrecht
Benita van Erp
Adrienne Bekkers
Hartenvrouwen
Lea vd Elzen
Marieke van Lankvelt
Meester vd Venstraat 1
Chris vd Ven John van Zoggel
Meester vd Venstraat 2
Dorothe vd Ven Angelique
van Nunen 71
Eline van Nunen
Paul van Nunen
Buurman & Buurman Gijs vd Linden
Wesley vd Lockand
Jeugd van tegenwoordig Wies vd Linden Meike Adriaans
De Stroat
Paulien vd Berg
Bjorn/Kim de Poot
Leinserondweg
Anja van Boxmeer Fien Coppens
BeautyKeez
Pamela Broks
Martine Broks
SlimKeezen
Maud van Stiphout Rowie van Erp
Bospater
Marian Jonkers
Anja van Sleuwen
De Keslearstraot
Sjaan van Nunen
Jan van Zutphen
Brosch
Marij Bosch
Buurvrouw en ex Buurvrouw
Susan vd Heijden Laura vd Aa
Krijtenburg 1
Mari van Zutphen Nolda van Zutphen
Krijtenburg 2
Ella Rieky
Krijtenburg 3
Henri
Sjaak
Burgtske
Mieke vd Burght
Mieke Kanters
Jeroen & Mia
Jeroen van Heesch Mia van Heesch
Zijtaart biedt meer
Antoin vd Linden Heidy vd Linden
Keez Erger je niet
Ilona Bosch
Monique
M&M vd Doornhoek Maarten Kanters
Marja Kanters
PepTeam
Joke van Zutphen Nellie van Asseldonk
De Clercxjes
Gerry vd Wassenberg
Els van Berkel
Krijtenburg 4
Mieke van Boxmeer
Jo de Bie
Keez & Co 2
Marco van Asseldonk Rob van Berkmortel
De Pasopperkes
Bets Oppers
Marij Oppers
Weievenseweg
Mirelle van Kemenade Rianne van Kemenda
Keslaerstraat - Zuid Jan van OortRiky van Oort
Zondveld
Theo vd Laar
Ad vd Akker
Soffelt 2
Jaqueline van Dommelen Nicole van Zutphen
Rudebroek 4
Jaqueline van Nunen
Ad van Nunen
Boskamp
Adriaan Donkers Francien Donkers
Krijtenburg 4
Wil van Asseldonk Gabriëlle van Asseldonk
Dinie&Jaqueline
Dinie
Jaqueline

WANDELING GREVENBROEK
Zaterdag 6 oktober 9.00 uur –
17.00 uur
Op zaterdag 6 oktober kunt u met
natuurvereniging IVN het ‘ommetje
Grevenbroek’ wandelen. De
wandeling heeft een lengte van
ongeveer 13 km. en is een versie
van de langere Grevenbroektocht.
Stevige schoenen zijn aan te
bevelen en lunchpakket meenemen.
Vertrek vanaf het Stadhuis Veghel
9.00 uur; afstand naar startpunt in
Achel is circa 65 km. Er wordt gecarpoold en
benzinekosten gedeeld. Verwacht wordt om rond 17 uur
weer in Veghel terug te zijn. Meer informatie bij Rob
Knechten (0413) 34 01 12 of www.ivn-veghel.nl.
De wandeling start bij de De Achelse Kluis op de grens van
Nederland met België en gaat door de vallei van de
Warmbeek. Men komt door de gebieden Rozendaal,
Haarterheide en Grevenbroek. In Achel en wijde omgeving

is de naam Grevenbroek een bekend begrip. Al in de
veertiende eeuw duikt deze naam op en daarbij wordt de
onafhankelijke heerlijkheid Grevenbroek bedoeld.
Natuurlijk hopen wij op goed wandelweer. Maar een goed
humeur is ook belangrijk en dan mag er best wel eens
druppeltje vallen!
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Uitnodiging reünie 20 oktober 2018.

Woensdag 10 oktober 2018

Hoofdprijs € 250,00
En diverse andere leuke (geld)prijzen
Kantine open vanaf 19:00 uur
Aanvang 20:00 uur
Tijdens de pauze is er een loterij!
VOW Zijtaart Sportpark de Vonders
De Bresser 27-29 5465 PW Zijtaart
Noteer in je agenda de volgende kiendata:
14 november 2018, 16 januari 2019
en 20 maart 2019

Hallo beste dorpsgenoten,
Jullie hebben van onze koene plannen gehoord.
We zetten al onze schroom wijd overboord.
En komen zo nog een keer bij elkaar
Voor een gezellige reünie nu na vijf jaar.
Ja, we zijn de jongsten al lang niet meer
En verliezen familie en vrienden keer op keer,
Wij vieren die dag, dat we er nog bij kunnen zijn
Om te genieten van een dagje zonder chagrijn.
Oude foto’s kijken doet onze jeugd herleven
En beseffen zo, dat we aan Zijtaart blijven kleven.
Wie zin heeft kan een bouletje gooien
En je mag dan gerust een beetje (jeu de) aanklooien.
Smullen doen we bij Frank met zijn goede kok
Tot het zeven uur slaat op de klok.
Van harte welkom op deze bijzondere dag
Dat we elkaar ontmoeten met een blije lach.
Programma:
In ’t Dorpshuis
13:30 – 14:00 Ontvangst met
koffie/thee en wat lekkers.
14:00 – 15:00 Gezellig bijpraten.
15:00 – 16:30 Foto’s uit de
“oude” tijd bekijken.
Jeu de Boules
Bij slecht weer wordt Jeu de
Boules …………
16:30 Vertrek naar Kleijngeld
17:00 – 19:00 Diner
De kosten bedragen € 27,50
Dit is inclusief: koffie/thee en wat lekkers bij
ontvangst
2 consumpties in het Dorpshuis
1 consumptie en diner bij Kleijngeld
Dit bedrag gaarne overmaken voor 1 oktober naar:
Harrie van den Hurk NL12 RABO 1533 188 726
onder vermelding van reünie 2018
Opmerking:
Wanneer je een bepaald dieet moet volgen, zou je dat
willen doorgeven aan Harrie vd Hurk: tel. 0413363734
Zie ook bijgaande reactielijst reünie 2018
De commissie:
Anneke van de Ven: tel. 0413-212270
Rina Meelen: tel. 040-2410433
Harrie vd Hurk: tel. 0413-363734
Pieter Versteegden: tel. 040-2417898
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Buurtcompetitie Biljarten Zijtaart

Alzheimer Café

De uitslagen van speelronden 1 en 2 zijn als volgt:
Maandag 10 september:
Krijtenburg - Het Begin vd Straat
61 – 40
Rond de Kerk - Den Doornhoek
55 – 36
Leins./Hoolstraat - Het Einde vd Straat 44 – 62
Rudebroeck - Jekschotstraat
62 – 46
Grootveld/Corsica - Rond de Bulte
48 – 42
Maandag 24 september:
Krijtenburg - Leins./Hoolstraat
52 – 52
Het Einde vd Straat - Rudebroeck
61 – 59
Het Begin vd Straat - Rond de Bulte
56 – 44
Den Doornhoek - Grootveld/Corsica 53 – 51
Jekschotstraat - Rond de Kerk
61 – 44

Is elke derde dinsdag van de maand met verschillende
thema’s

Tussenstand na 2 speelronden:
1 Het Einde v.d. Straat 123 punten
2 Rudebroeck
121 punten
3 Krijtenburg
113 punten
4 Jekschotstraat
107 punten
5 Grootveld Corsica
99 punten
6 Rond de Kerk
99 punten
7 Het Begin v.d. Straat 96 punten
8 Leins./Hoolstraat
96 punten
9 Den Doornhoek
89 punten
10 Rond de Bulte
86 punten

Video-interventie als middel om zorg
te verbeteren
Dementie kan ingrijpende gevolgen hebben op het gebied
van communicatie en gedrag. Niet alleen moeilijk voor de
persoon met dementie, maar ook voor de mensen die voor
hem of haar moeten zorgen. In het Alzheimercafé op
dinsdag 16 oktober in het PieterBrueghelHuis, Middegaal
25 in Veghel komt Henriëtte Houben van het Behandel- en
Kenniscentrum van BrabantZorg uitleggen hoe Video
Interventie bij Ouderen (VIO) in zo’n situatie uitkomst kan
bieden. VIO is een methode die gebruik maakt van
videobeelden en kan zowel thuis als in een zorginstelling
worden ingezet. De deuren van het Alzheimercafé gaan om
19.00 uur op, het programma begint om 19.30 uur. De
toegang is gratis, zowel voor mensen met dementie en hun
naasten als voor professionele zorgenden; iedereen die iets
met dementie heeft is van harte welkom.

afstand nemen
Hoe komt het toch dat iemand met dementie onrustig,
opstandig, agressief of juist passief wordt? Wordt die
persoon niet begrepen en wil hij of zij iets zeggen? Als je
Toon Cissen, wedstrijdleider
dat weet, kun je er als zorgende beter op reageren.
Consulenten van VIO nemen gedurende een bepaalde tijd
HERFSTWANDELING, voor
videobeelden op van heel gewone dagelijkse situaties en
gaan die samen met de betrokkenen bekijken. Door op
iedereen die iemand mist
afstand te kijken naar een situatie, zie je dingen gebeuren,
die je niet ziet als je midden in die situatie zit. Vaak zie je
Er is binnenkort opnieuw een wandeling voor iedereen
dan patronen en snap je de logica van iemands reactie. De
die een dierbare verloren heeft. Deze is op zondag 7
VIO-consulent kan vervolgens ideeën bespreken, die
oktober. Samenkomst is om 09.30 uur op het terras voor bijdragen aan een verbetering van de situatie.
De Boswachter, Gemertsedijk 10 in Erp. Deelname is
gratis.
Het PieterBruegelhuis
vrij entree
Middegaal 25
café open 19:00 uur
Herkenning, het gevoel er niet
5461 XB Veghel
begin programma 19:30 uur
helemaal alleen voor te staan,
T (0413) 395 280
einde programma 21:30 uur
mensen die jouw verdriet
begrijpen, die ook zonder veel te
Mensen die iets hebben met dementie
zeggen weten wat je voelt en
Ontmoeten elkaar in het Alzheimer café
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
Diakonie vervoersdienst Zijtaart met
gevoelens met elkaar worden gedeeld. Een wandeling
vrijwilligers uit Zijtaart 0413 - 35.22.32
waarbij je jezelf kan en mag zijn, waar je jouw verhaal kunt
delen. Maar ook een wandeling waarbij je gewoon even stil
Het vervoer vraagt men aan via de telefoniste van de
mag zijn.
Op zondag 7 oktober a.s. is de herfstwandeling.
Samenkomst om 09.30 uur bij De Boswachter in Erp.
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!

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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We maken ook belangrijke stappen op het gebied van zorgtechnologie,
waardoor we ouderen betaalbare en prettige zorg kunnen blijven bieden.’

Op vrijdagavond sfeervolle nummers
met veel humor door Mule Stompers
Cultuurcafé de Afzakkerij zet de live muziek in de avond
voort en programmeert volop door. Met op vrijdagavond 5
oktober Mule Stompers in Cultuurcafé de Afzakkerij.
Vanaf 22:15 uur, entree is gratis.
Dit muzikale duo maakt swingende jazz/country waarop je
vanzelf mee gaat bewegen. Vol enthousiasme zet dit muzikale
duo een feestelijke sfeer neer. Hun opzwepende en sfeervolle
nummers worden gebracht met veel humor en vreugde,
uiteraard met een brede lach. The Mule Stompers gaan
helemaal back-to-basic, spelen volledig akoestisch en/of laten
zich versterken door één microfoon in het midden.

BrabantZorg
bestaat tien jaar
De komende drie weken staan
de 35 locaties van
BrabantZorg samen met
cliënten, medewerkers en
vrijwilligers uitgebreid stil bij het 10-jarig jubileum van
BrabantZorg. Op elke locatie worden festiviteiten georganiseerd.
In tien jaar tijd is er veel veranderd in de zorg. Adrie van Osch is
bestuurder van het eerste uur: ‘Was het vroeger zo dat artsen en
verzorgenden bepaalden wat goed was voor de cliënt; nu houdt de cliënt
zoveel mogelijk zelf de regie. Ouderen moeten en willen steeds langer
thuis blijven wonen én ze willen vasthouden aan hun eigen levensstijl.
Bij BrabantZorg omarmen we deze ontwikkeling. In onze ondersteuning
en zorg kijken we naar wat iemand zelf nog kan in plaats van ons te
richten op enkel het bestrijden van ziekte en bijbehorende beperkingen.
Samen kijken we hoe elke dag zo fijn mogelijk kan zijn.’
Samenspel in zorg
‘Daarbij zetten we in op samenspel tussen cliënten, zorgverleners en
mantelzorgers en maken we gebruik van zorgtechnologie. Want zorg
verlenen kunnen we niet meer alleen. De cliënt geeft zoveel mogelijk
zelf aan wat belangrijk is in zijn leven. Samen met cliënt, verwant,
vrijwilliger en zorgverlener organiseren wij daar vervolgens de
ondersteuning en zorg omheen. Elke dag zo fijn mogelijk, ook als het
niet gaat zoals het ging, dat is wat ons drijft. Jezelf zijn en samen met de
mensen om je heen het leven leiden zoals je dat fijn vindt. Elke dag weer.
Daar gaat het ons om’, vertelt Wilma de Jong, ook een bestuurder van
het eerste uur.
Bestuur BrabantZorg
Ook op bestuurlijk niveau hebben de afgelopen tien jaar veranderingen
plaatsgevonden. Adrie van Osch en Wilma de Jong zijn bestuurders
vanaf het eerste uur. Tot 2016 werkten zij samen met bestuurslid Henk
van de Werfhorst, die in 2016 afscheid nam. Hij werd opgevolgd door
Roger Otto. In september 2018 is Felicia Brandsma als bestuurder
gestart. Zij is de opvolger van Adrie van Osch, die eind dit jaar afscheid
neemt. Felicia Brandsma: ’Het is mooi om te zien dat BrabantZorg het
belangrijk vindt om de toenemende groep ouderen met de juiste
ondersteuning zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen en
leven. We steken in op ‘positieve gezondheid’, dat maakt de dag fijner.

Altijd op zoek naar nieuwe medewerkers en vrijwilligers
‘In tien jaar tijd zijn wij gegroeid naar een organisatie met 5.500
medewerkers en 4.000 vrijwilligers’, vertelt Roger Otto. 5.500 is heel
wat; maar we kunnen altijd nieuwe collega’s gebruiken bij BrabantZorg.
Ik durf te stellen dat BrabantZorg een leuke werkgever is om bij te
werken, want huidige medewerkers zijn tevreden en beoordelen ons als
werkgever met het rapportcijfer 8. Vrijwilligers hebben we ook nooit
genoeg. Vrijwilligers zorgen ervoor dat we nét wat extra’s kunnen doen
voor bewoners. In principe kan iedereen vrijwilliger worden. Je hoeft
geen achtergrond in de zorg te hebben en je kunt zoveel uren meehelpen
als je zelf wilt. Zo zijn er mensen die een vast aantal uren per week
komen helpen, maar er is ook een flexpoule voor mensen die op
oproepbasis de handen uit de mouwen willen steken.’
Jubileumfeest op alle locaties
Tussen 22 september en 14 oktober wordt voor cliënten, medewerkers en
vrijwilligers 10 jaar BrabantZorg gevierd op alle locaties, met als thema
‘elke dag zo fijn mogelijk’. Iedere locatie geeft een eigen invulling aan
de festiviteiten. Van Osch: ‘We vieren feest omdat we trots zijn op
BrabantZorg. En omdat we zin hebben in de komende tien jaar, waarin
we ‘elke dag zo fijn mogelijk’ willen concretiseren. We bouwen door aan
de nieuwe zorgwereld die we voor ogen hebben. Samen met cliënten,
hun families, vrijwilligers en medewerkers.’
Over BrabantZorg
Precies tien jaar geleden is BrabantZorg ontstaan uit een fusie tussen
Welstaete Zorg- en Verpleegcentra en Zorg voor Ouderen Maasland
(ZVOM). In 2011 sloot ook Stichting Nieuwebrug aan. Samen met
partner BrabantWonen zette BrabantZorg in de afgelopen tien jaar in op
het optimaliseren van zorg en wonen voor ouderen in de regio
Noordoost-Brabant. Ondersteuning en zorg wordt inmiddels verleend aan
zo’n 10.000 cliënten door 5.500 medewerkers en 4.000 vrijwilligers
vanuit 35 locaties, verdeeld over de vier regio’s Oss, Uden, Meierijstad
en Den Bosch. BrabantZorg biedt persoonlijke verzorging, verpleging,
revalidatie, behandeling én (huishoudelijke) thuiszorg. Ook kunnen
mensen terecht voor dagactiviteiten of dagbehandeling.

Bijzonder optreden van Still Working
Op zondag 7 oktober kun je van 15.00 -17.00 uur weer
genieten van livemuziek in cultuurcafé De Afzakkerij op
CHV Noordkade in Veghel. Deze keer een speciaal
optreden van Still-Working, die zichzelf een soul- en
funkyband noemt, met een aantal stevige blazers in de
band. Ze spelen covers uit de jaren ‘60 tot heden. Van
James Brown tot Caro Emerald. Bijzonder ook vanwege het
afscheid van Ad van der Horst als gitarist-zanger van de
band. In dat kader zijn er gastoptredens van Peter van de
Greef, Hanneke van Goch en de band Square. Ook wordt
die middag voorafgaande aan het optreden een speciaal
drumscherm voor De Afzakkerij aangeboden door
STORCK. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage
wordt op prijs gesteld.
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het zo nodig om even de accu op te laden. De kinderen
waren lief, maar kinderen hebben niet gekozen voor de
Als je ’s nachts slecht slaapt, kan dat gevolgen hebben
situatie en gaan ervan uit dat je er altijd voor ze bent. Dat
voor het functioneren overdag. Je kunt dan
mocht van haar ook wel, maar ze wilde zo graag eens
oververmoeid of prikkelbaar zijn, je moeilijk
gewaardeerd worden, ze wilde zo graag dat anderen eens
concentreren en moeite hebben om dingen te
zagen wat ze allemaal deed. Af en toe was ze blij dat ze kon
onthouden. ONS welzijn start op donderdag 25 oktober
gaan werken, zodat ze even geen “moedertje” hoefde te
met de cursus “Slapen doe je zo”.
spelen. Bovendien begon ze na te denken over eigen
kinderen. Haar vriendinnen kregen eigen kinderen en
Er zijn heel veel mensen die slaapproblemen hebben. Dat
hoewel ze eerst dacht dat ze eigenlijk al kinderen had,
varieert van moeite hebben met inslapen of 's nachts wakker
begon ze nu toch te twijfelen. Bij eigen kinderen kon ze
worden en niet meer in slaap kunnen vallen tot ’s nachts
zich helemaal niet meer terugtrekken besefte ze. Dat was
liggen te piekeren of zelfs angstig zijn om weer in te slapen.
een groot nadeel. Ze had echter altijd een kinderwens
In de cursus “Slapen doe je zo” helpen de cursusleiders de
gehad, het was eigenlijk logisch voor haar. Maar haar
deelnemers om te ontdekken wat voor slaapprobleem zij
vriend Bas wilde niet meer. En de biologische klok tikte
hebben en wat daar de oorzaak van kan zijn. Met dit inzicht
door….. Ze voelde zich gevangen, omdat ze niet meer
kunnen deelnemers op zoek gaan naar oplossingen die
zeker was of ze nog wel van Bas hield zoals voorheen, en
aangereikt worden.
eigenlijk geen eigen leven meer had, geen gevoel had nog
eigen keuzes te kunnen maken, terwijl ze veel om de
Aanmelden en informatie
kinderen was gaan geven. Stiefmoederschap, je rolt erin,
De cursus bestaat uit 6 lessen, steeds op donderdagochtend
maar is het wel zo prettig?
van 9.30 tot 11.30 uur en er zijn nog enkele plaatsen vrij.
De lessen worden gegeven bij ONS welzijn in Uden,
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Volkelseweg 2. De deelnemers krijgen meer inzicht in hun
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
slaapproblemen en gaan daar actief mee aan de slag.
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
Belangstellenden kunnen voor informatie contact opnemen
met Hans Vermeltfoort van ONS welzijn. Aanmelden kan
tot 18 oktober, tijdens kantooruren via telefoonnummer
088-374 25 25 en via het e-mailadres
Het boeiend
hans.vermeltfoort@ons-welzijn.nl. Zodra deze groep vol
zit, komt men op een wachtlijst voor de volgende groep.
bodemleven, lezing IVN
Deelname is gratis.

Cursus om beter te leren slapen

donderdag 11 oktober 20.00 uur – 22.00 uur

Het lijkt zo gemakkelijk…..
Een jonge vrouw was als 21-jarige bij Bas ingetrokken. Hij
had kinderen uit een eerder huwelijk. Moeder was niet in
beeld. De kinderen waren niet extreem moeilijk en ze was
door de jaren heen echt om hen gaan geven. Toch kon ze
soms boos worden hoe gemakkelijk de buitenwereld er
tegenaan leek te kijken.
Ze ergerde zich aan allerlei opmerkingen:
- Zo kun je lekker toch een beetje “moederen”
- Allerlei ongevraagde adviezen
- De vanzelfsprekendheid waarmee men reageerde als ze
iets voor de kinderen deed (ophalen van school/wegbrengen
naar clubjes/wassen/koken)
- (en toen ze een keer zuchtte dat het moeilijk was): Je wist
toch waar je aan begon.
In het begin hield haar vriend hier veel rekening mee,
bedacht steeds ook hoe het voor haar moest zijn. Maar ook
voor hem werd het op den duur vanzelfsprekend. Af en toe
wilde ze even met haar vriendinnen op stap…..even geen
kinderen, even geen gedoe. De omgeving reageerde hier
altijd al een beetje op alsof ze een ontaarde moeder was.
Maar ze was immers helemaal geen moeder!! Maar nu ook
begon haar vriend te zuchten dat hij het ongezellig vond als
ze wegging. Van hem had ze anders verwacht. En ze had

In de bodem is het een enorme drukte: zaden
ontkiemen, planten wortelen, bacteriën, schimmels,
beesten en beestjes krioelen er in het rond. Op
donderdag 11 oktober zal Minke Greve op uitnodiging
van natuurvereniging IVN Veghel een lezing geven over
het bodemvoedselweb en dat vanuit het gezichtspunt
van de moestuinierster.
Minke Greve vertelt over het leven ‘ondergronds’ en ook
over de verschillende manieren om zelf een bijdrage te
leveren aan het behoud van de bodemvruchtbaarheid. Het
maken van compost is een van de onderdelen en zal dan
ook ruimschoots de aandacht krijgen. Minke geeft de lezing
namens Velt (vereniging voor ecologisch leven, koken en
tuinieren) en zal ook informatie en verschillenden boekjes
van Velt meenemen die te koop zijn.
De lezing begint om 20.00 uur in het verenigingslokaal van
IVN Veghel, Langendonk 1, ingang aan de achterzijde van
de Bundersschool. Aan deelname zijn geen kosten
verbonden.
Meer informatie Karin Koppen 0413-210216 of www.ivnveghel.nl
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3 okt. 2018 – 10 okt. 2018

10 Oktober starten we met

Locatie: Dorpshuis
KinderAtelier is bedoeld voor alle kinderen
van 7-12 jaar. Ongeveer 2x per maand wordt er
een gezellige knutselmiddag georganiseerd van
14.00 uur-15.30 uur!

Zet onderstaande data alvast in je agenda:
10 oktober 2018
9 januari 2019
24 oktober 2018
23 januari 2019
7 november 2018
6 februari 2019
21 november 2018 20 februari 2019
28 november 2018
13 maart 2019
12 december 2018
27 maart 2019

Hopelijk tot ziens bij
KinderAtelier
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