Inschrijven Optocht Reigerland
Nog maar een paar weken en het is weer carnaval!
Op zaterdag 2 maart trekt de skônsten optocht van de regio weer door het prachtige
Reigerland.
Wil je graag deelnemen aan onze optocht, dan kun je je hiervoor inschrijven op vrijdag 15
februari tussen 19.00 -21.30 uur bij Eethuis de Reiger in Zijtaart.
Net als vorig jaar gaan we er weer een gezellige inschrijfavond van maken.
Alle buitendorpse deelnemers dienen zich op deze avond in te schrijven, zodat keuring van
de creaties op zaterdag 16 februari kan plaatsvinden. Wegens een beperkt aantal
beschikbare plaatsen kunnen we niet alle inschrijvingen toelaten en is inschrijving voor
buitendorpse deelnemers op 15 februari verplicht.
Als je de formulieren voor de optocht alvast wilt invullen, dan is dat mogelijk. Ze zijn te
vinden op de website van de carnavalsvereniging: www.cvdereigers.nl. Hier vind je het
inschrijfformulier, het reglement voor de optocht en de chauffeursverklaring, zodat jullie
die alvast kunnen invullen. De formulieren dienen wel persoonlijk afgegeven te worden op
de inschrijfavond.
Het inschrijven voor de optocht in Veghel kunnen wij weer voor jullie verzorgen. Hiervoor
is het van belang dat je je op deze inschrijfavond opgeeft en dat je aangeeft dat je in Veghel
mee wilt doen.
De optochtcommissie van Kuussegat wil m.b.t. de wagenbouwers ook meteen de
chauffeursverklaringen ontvangen. Aan de Zijtaartse wagens die ook mee willen doen in
Veghel vragen we om deze gegevens op de vrijdagavond zo volledig mogelijk aan te
leveren.
Vervolg pagina 2

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 17 februari 10.30 uur H.Mis Pater Holterman (Gem.Koor)
Wij gedenken: Overl.ouders van Rijbroek-van Boxtel, dochter Betsie en zoon Theo;
Jaargetijde Gerardus Verhoeven; Antoon en Betje van den Berg-van Eijndhoven
(vanw.verjaardag); Jaan Schepers-van Nunen (vanw.verjaardag); Johan Schepers, zoon Jos
en José Schepers-van Meel; Overl.ouders Langens-Gevers, Harrie, Jan, Ton en Leo; Overl.
ouders Harrie en Nel van der Linden-van Berkel en overl.familie; Herman en Marie
Hooijmans-van der Ham, Annie en Jan; Overl.ouders van Asseldonk-van Kessel en
overl.familieleden.

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
Zorg en Welzijn Zijtaart
Vervoersdienst Zijtaart
Dorpshuis Zijtaart

36.58.61
06-46.59.59.16
35.22.32
36.66.79
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De optochtcommissie zou het sowieso fijn vinden als
iedereen zich op deze avond opgeeft, zodat we voldoende
tijd hebben om alles goed te regelen.
We hopen dat iedereen die mee wil doen zich op deze
avond komt inschrijven, want Kneup ut in oew orre,

gefist zal d'r worre!
Lukt dat niet dan kun je je nog tot en met vrijdag 22
februari opgeven bij Mieke van Boxmeer, Krijtenburg 19.
Dit kan dagelijks tussen 18.00 en 19.00
uur.
De buitendorpse deelnemers kunnen zich
uitsluitend op de inschrijfavond
inschrijven.
Zijn er nog vragen, dan kun je deze
stellen via optocht@cvdereigers.nl.
De Optochtcommissie

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.
Gezocht: Wij zijn op zoek naar hulp in de
huishouding voor ongeveer een halve dag in de week.
Voor reactie bel tel. (06) 512 289 66.
Gezocht: Huishoudelijke hulp om 1 x per week ons
huis te poetsen. Ongeveer 6 uur. Voor meer
informatie bel tel. (06) 466 256 16.
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Ziekenbezoek
Carnaval is een feest voor iedereen. Bij
de mensen die zelf niet naar de
activiteiten van de Reigers kunnen komen
gaat de vereniging graag even op bezoek
tijdens de carnavalsdagen. Mocht je dus
iemand kennen waarvan je denkt dat
hij/zij een bezoek van Prins Ton II met
een klein gevolg op prijs stelt, geef het
dan door aan één van de leden van de
carnavalsvereniging. Schroom niet want
voor iedereen geldt: Kneup ut in oew ore,
gefist zal d’r worre!

LET OP !!!!
Dit jaar is er weer een
STREETRACE TROPHY
Met als doel geld te inzamelen voor onderzoek naar
de spierziekte Duchenne.
Er zijn een aantal mensen uit ons dorp en vele
anderen, die zich er voor gaan inzetten. Daar zijn we
erg blij mee. Dit spektakel voor jong en oud vindt
plaats op vrijdag 17 mei in de straten van Zijtaart. Dus
zet de datum in je agenda, haal de mountainbike uit de
schuur, smeer de ketting, zet een helm op en ga
trainen. Verdere informatie volg nog. We hopen op
een grote opkomst!
Tot dan,
De organisatie

Uitstel "Muziek in de kunst deel 3"
Komende woensdagavond en donderdagmorgen gaan de
cursussen van "Kunst verteld" niet door i.v.m. met
technische problemen. Deel 3 wordt nu gegeven op
woensdagavond 27 februari en donderdagmorgen 28
februari. Belangstellenden vanuit de KBO zijn dan van
harte welkom! Dit n.a.v. de uitnodiging tijdens de lezing
"Hollandse Feesten".
Ton Rietbergen van "Kunst verteld"
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Afgelopen maand hebben weer velen genoten van een
heerlijke maaltijd en een gezellig samenzijn bij SAMEN
aan TAFEL. Dat kan ook weer op de 3de woensdag van
deze maand: 20 februari. Vanaf 17.30 uur staat ervoor
slechts € 9,00 in de Ontmoetingszaal van ons dorpshuis
weer een verrassende maaltijd voor uw klaar.
Een gezellig samenzijn door samen
te eten en tegelijk van alles te
bespreken met buren en/of
dorpsgenoten. Je kunt ook iemand
vragen, die zelf niet meer zo mobiel
is of niet graag alleen gaat, mee te
gaan eten op 20 februari. Het kan
voor deze mensen een mooi opstapje
zijn om vaker aan activiteiten deel te
gaan nemen en op die wijze elkaar te
ontmoeten. Hebt u geen vervoer om
zelfstandig te komen, meldt het ons en wij regelen het. We
heten u graag welkom!
Voor de “SAMEN aan TAFEL” van woensdag 20
februari kunt u zich telefonisch aanmelden tot uiterlijk
vrijdag 15 februari om 12.00 uur bij Rieky v.d. Heijden;
tel. (0413) 36 22 54 of tel. (06) 102 557 82 of bij Annie
Pennings, tel. (06) 423 504 89.

St. Cecilia Zijtaart blaost samen met Gé Reinders in de
Blauwe Kei
De Limburgse ambassadeur van de blaosmuziek Gé
Reinders gaat zondag 17 februari optreden met het
fanfarekorps in de Blauwe Kei in Veghel. De voorstelling
start om 15.00 uur in de grote zaal van het theater.
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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
In deze unieke samenwerking brengen Sint Cecilia en Gé
Reinders zowel nieuwe nummers als de vele bekende
successen, zoals Blaosmuziek en d’n Haof, ten gehore. De
arrangementen zijn geschreven door enkele muzikale
grootheden waaronder ook onze eigen dirigent Albert John
Vervorst.
Kaarten voor deze voorstelling Oetblaoze kosten € 24,25
(inclusief een drankje ) en zijn te reserveren via
www.blauwekei.nl of via tel. (0413) 34 25 55.
Bestuur muziekvereniging St. Cecilia Zijtaart
www.sintceciliazijtaart.nl
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KBO
AGENDA
Maandag 18 februari 13.00 uur: Regio biljarten
Maandag 18 februari 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 19 februari 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 19 februari 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 19 februari 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 19 februari 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 20 februari 13.30 uur: Keezen
Donderdag 21 februari 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 21 februari 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 21 februari 13.00 uur: Comp. Biljarten
Donderdag 21 februari 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 22 februari 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van 7 februari:
Jokeren:
Mien Ketelaars 77 pnt.
Ad v.Cuijck
Poedelprijs: Rieky v.Zutphen
Rikken:
Henk v.d.Ven
Anny v.Kessel
Riek v.d.Tillaart
Poedelprijs: Jan v.Zutphen
Loterij:
Anneke v.d.Braak.
Uitslagen van 11 februari:
Jokeren:
Rieky v.Zutphen
Tonny Rijkers
Poedelprijs: Mien Ketelaars
Rikken:
Piet v.d.Hurk
Henk v.d.Ven
Toon v.Bakel
Poedelprijs: Jan v.Zutphen - 13 pnt.
Loterij:
Mien Raaijmakers.
BRIDGEN
Uitslagen van 5 februari:
A-lijn:
1.Cee & Riet v.Hout
2.Jan Rijkers & Toos v.Berlo
3.Jan Langenhuizen & Jo Verhoeven
4.Toon & Marietje v.Schaijk
5.Cor v.d.Berg & Cor Mollen
Hein & Jo de Wit
B-lijn:
1.Maria Rijken & Anneke Jans
2.Maria & Fien Rooijakkers
3.Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen
Adrian vd.Tillart & Mariet vd.Wijgert
5.Clasien Nolle & Trudy Smulders
Uitslagen van 8 februari:
A-lijn:
1.Cees & Riet v.Hout
2.Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen
3.Ad & Nellie Vervoort
4.Toon Gevers & Tonnie Kivits
5.Toon & Marietje v.Schaijk

70,31%
59,90%
57,81%
52,60%
50.00%
50,00%
60,94%
60,42%
57,29%
57,29%
53,13%

66,84%
60,83%
59,83%
51,63%
50,52%

30 pnt.
17 pnt.
100 pnt.
67 pnt.
31 pnt.
-21 pnt.

106 pnt.
95 pnt.
64 pnt.
98 pnt.
95 pnt.
79 pnt.

13 febr. 2019 – 20 febr. 2019

pagina 4

B-lijn:
1.Harrie & Thea v.d.Hurk
60,00%
2.Harrie & Rina v.Berlo
58,50%
3.Mari & Nellie v.d.Vleuten
56,42%
4.Chris & Christien v.Helvoirt
54,00%
5.Mies & Joke v.d.Burgt
53,75%
6.Toos v.Berlo & Willemien Verhoeven
52,50%
7.Cor & Marietje Mollen
51,50%
Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag regionale senioren biljartcompetitie Breugel A Zijtaart d.d. 05-02-2019
Theo van Eck
34 19 - Toon Cissen
52 35
Hans Habraken
34 39 - Frans van Leuken 43 41
Johan Meulendijks 26 17 - Wim vd Sanden
40 26
Jan van Eck
21 14 - Toon Nelissen
34 41
Andre van Doorn 25 25 - Andre Schepers
33 44
Martien vd Heijden 26 25 - Tonnie van Uden 32 35
Jan vd Avoort
21 15 - Wim Kremers
27 24
Jan vd Velden
20 18 - Cor Coppens
20 12

Potgrondactie voor Zijtaarts
jeugdcarnaval!
De jeugdcommissie van CV de
Reigers en leden van vriendengroep
Kneup komen ook dit jaar bij jullie
langs om potgrond te verkopen. De
opbrengst van de actie komt volledig
ten goede aan het Zijtaartse carnaval,
specifiek voor de jeugd. Noteer zaterdag 9 maart alvast in
uw agenda. Vanaf 13.30 uur komen we langs. Het is
mogelijk uw bestelling al door te geven via de e-mail:
potgrondzijtaart@hotmail.com.
Alvast bedankt voor u steun!
Jeugdcommissie CV de Reigers en vriendengroep Kneup
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Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO
Zijtaart d.d. 07-02-2019
Chris van Helvoirt 17 23 - Willy Henst
Cor Coppens
22 20 - Toon Opsteen
Rien van Tiel
28 24 - Frans van Leuken
Theo vd Laar
15 14 - Toon Nelissen
Andre Schepers
36 33 - Tonnie van Uden
Bert vd Heijden
28 20 - Cor van Zutphen
Toon Opsteen
28 37 - Mies Gibbels
Martien Verbruggen 70 88 - Jan de Wit
Wim Kremers
27 37 - Hans van Erp
Jan vd Oever
18 25 - Tonn Verbruggen
Wim vd Sanden
41 40 - Piet vd Hurk
Willy vd Berkmortel 25 22 - Toon Cissen
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VOW Veteranen 16 februari 2019
24
28
43
32
32
62
35
26
66
24
34
59

14
24
25
37
36
69
13
20
92
41
35
45

SPORTAGENDA
V.O.W. Jeugd 16 februari 2019
Boekel Sport JO19-2 VOW JO19-1
VOW JO17-1
Sparta'25 JO17-2
Irene JO15-1G
VOW JO15-1
VOW JO13-1
Mariahout JO13-2G
VOW JO12-1
ST Boerdonk/Keldonk JO12-1
VOW JO10-1G Rhode/Van Stiphout Bouw JO10-3
Rhode/Van Stiphout Bouw JO9-3 VOW JO9-1
VOW JO8-1
Irene JO8-1
Veghel zaal het ven 13:00-13:55 VOW JO7-1M
Constantia MO17-1 VOW MO17-1
VOW MO15-1 ST Boerdonk/Keldonk MO15-1
VOW MO13-1 SJO Vianen Vooruit HBV MO13-2
NLC'03 MO11-1
VOW MO11-1
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14:45u
14:30u
13:00u
11:00u
9:30u
10:45u
9:00u
10:45u
13:00u
15:00u
13:00u
11:00u
10:00u

16:30u Brabantia

VOW Veteranen

VOW Senioren 17 februari 2019
14:30u
11:30u
10:00u
10:00u

VOW 1
WHV 1
VOW 2
Rhode/Van Stiphout Bouw 4
Rhode/Van Stiphout Bouw 10
VOW 4
WEC VR1
VOW VR2

SPORTUITSLAGEN
VOW Senioren 7 februari 2019
VOW VR2
Boskant VR1
VOW Senioren 9 februari 2019
VOW VR30+1
Erp VR30+1
VOW Veteranen
Mierlo Hout
VOW Senioren 10 februari 2019
Erp 4
VOW 2
Afgelast
VOW 4
Avanti'31 8
VOW VR1
Nooit Gedacht VR2
VOW VR2
Nijnsel/TVE Reclame VR2
Afgelast

10 - 0
4-0
5-0

0-1
2-2

SamSam Vriendschapsplein zoekt vrijwillige coaches
Iedere vriendschap begint met een ontmoeting. Die eerste
ontmoeting is niet voor iedereen vanzelfsprekend. SamSam
Vriendschapsplein helpt mensen daarbij. Elke eerste
dinsdagavond van de maand van 19.30 uur tot 21.30 uur en
elke derde woensdagmiddag van de maand van 13.30 uur
tot 15.30 uur organiseren de vrijwilligers twee activiteiten
in het PieterBrueghelHuis in Veghel. Daar kunnen
bezoekers bij aansluiten om andere mensen te leren
kennen. Na een voorspoedige start in november is het
SamSam Vriendschapsplein nu op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers, die de mensen wil ondersteunen en coachen
in hun zoektocht. Gezellige vrijwilligers die het gesprek
tussen mensen op gang weten te brengen. Slimme
vrijwilligers die verbindingen weten te maken tussen
mensen en snappen wat er nodig is om dit te kunnen.
Geduldige vrijwilligers die met tijd en aandacht het
zelfvertrouwen van de ander laten groeien.
Mensen die geïnteresseerd zijn in de nieuwe
vrijwilligersfuncties ontmoetingscoach of netwerkcoach
worden uitgenodigd om contact op te nemen met Ingrid
Smit, sociaal werker van ONS welzijn. Dat kan via tel.
(088) 375 25 25 of per e-mail: info@samsamveghel.nl.
Wie nieuwsgierig is naar het vriendschapsplein kan kijken
op de facebookpagina van SamSam Veghel of een keer
gezellig langskomen.
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Voorverkoop!
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Zijtaartse Jeugdnatuurvereniging
Nestkasten maken
zondag 17 februari 9.30 uur

Omdat de stoelen in Restaurant “De Gevulde
Snoeshaan” beperkt zijn, houden wij in
samenwerking met de Zijtaartse Toneelvereniging een
VOORVERKOOP!
Wilt u 23 of 24 maart aanwezig zijn tijdens ons
openingsweekend?
Wilt u niet hongerig geweigerd worden bij de deuren
van ons Restaurant...?
Wees er dan als de snoeshanen bij en haal uw kaarten
in de

VOORVERKOOP!
23 februari 2019
10.30 uur - 12.00 uur
Locatie: MFA Het Klooster te Zijtaart
Kaarten à € 7,50 dienen contant afgerekend
te worden.
Vanaf 13.00 uur zijn de kaarten (op=op) telefonisch
of per mail te bestellen via
Tel. (06) 480 717 69 /
zijtaartsetoneelvereniging@outlook.com

Als het winter is dan kunnen de dieren
rondom het huis wel wat hulp
gebruiken. Voor de vogels kunnen we
zorgen dat hun vetreserves op peil blijven door vetbollen
op te hangen, een snoer pinda’s aan te rijgen of ergens een
appel neer te leggen. Als je dat vlak bij een raam doet, kun
je ze ook nog eens mooi bekijken. Maar in de winter
kunnen vogels ook altijd een goede schuilplaats gebruiken.
Nu het langer licht blijft, gaan veel vogels al op zoek naar
een plaats om straks hun jongen groot te brengen. En een
goede schuilplaats is misschien ook een goede plaats om
een nest bouwen.
Nestkasten kun je ook zelf maken. Daarom gaan we op
zondag 17 februari naar Timmerbedrijf Van der Linden.
Zorg dat je om 9.30 uur bij Het Klooster bent met een
goede fiets!
Dan gaan we gezamenlijk op de fiets naar het
industrieterrein in Veghel.
Zit je in groep 6, 7 of 8 en wil je dit jaar nog lid worden
van de Jeugdnatuurvereniging? Neem dan contact op met
Cinda van Asseldonk, tel (06) 419 697 34 / (0413) 26 85
51, dan kun je a.s. zondag met ons mee!
Tip: www.beleefdelente.nl
Dag en nacht meegluren in
een vogelnest
Ook dit jaar volgt de
Vogelbescherming weer
verschillende vogels in en
bij hun nest met behulp van webcams. Op de site
www.beleef de lente.nl zijn op dit moment zijn al beelden
te zien van de bosuil, die heeft al 2 eieren gelegd. Later
zullen nog meer vogels te bezichtigen zijn zoals de
steenuil, kerkuil, ooievaar, koolmees, groene specht en
huiszwaluw.

Finale Openveldfeest bandwedstrijd.

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.

BreakOut, het Erpse muziekpodium, organiseert dit jaar de
12e editie van de Openveldfeest bandwedstrijd. In vier
rondes strijden 12 bands om twee plaatsen voor dit Erpse
dorpsfeest met spel, kunst, cultuur, zang, dans en muziek.
De finale is zondagmiddag 17 februari met de bands
Holsaby, Minority, Pulse, Sonic Whip en White Feather.
In een sfeervolle zaal met een professionele
geluidsinstallatie, grootbeeld videoscherm en een
wervelende lichtshow kunnen de groepen podiumervaring
opdoen en zich aan het grote publiek voorstellen. Even
weg uit die oefenruimtes en proeven aan het echte werk.
Aanvang 14.00 uur in het Jeugd en Jongerencentrum JJC
aan de Ottenstraat en de entree is gratis. Beginnende bands
kunnen zich aanmelden op breakout@jjc-erp.nl. Meer
informatie op www.jjc-erp.nl.
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WOONWENSEN ONDERZOEK IN
MEIERIJSTAD

Ik wil er alles voor doen….
Onlangs meldde zich een stel voor relatietherapie, waarvan
de man al in het begin van het gesprek zei: “ik wil er alles
voor doen om de problemen op te lossen”. Dat klinkt
positief. Toch is zoiets snel gezegd; ook in hun geval bleek
dat hij toch niet zo veel wilde doen als hij aangaf. “Alles”
is ook wel wat veel. Je mag je gerust inspannen voor je
relatie, dat is zelfs erg verstandig, maar als je er echt álles
voor over hebt, ben je misschien wat te afhankelijk
geworden. Deze man wilde niet naar zijn eigen emoties
kijken. Uit eigenlijk alles sprak zijn boosheid, ook zijn
vrouw voelde vaak hoe boos hij was. Hoe onredelijk hij
soms tekeer kon gaan. Toen ik hem daarmee probeerde te
confronteren, zei hij dat hij helemáál niet boos was….. hoe
kwam ik er toch bij?? In het volgende gesprek nodigde ik
hem enkele keren uit om te vertellen waar hij nu zo boos
over was, maar hij bleef ontkennen. Ook dat boosheid heel
gezond kan zijn en in elk geval aangeeft dat er iets dwars
zit. Als je dat niet opruimt, weet je zeker dat de problemen
blijven bestaan. Soms zijn mensen zó boos dat ze angst
hebben voor hun eigen woede en is er even tijd nodig om
dit te kunnen zeggen. Bij hem leek dat niet zo. Ik dacht aan
een verwend kind wat zijn zin niet kreeg, wat bleef
drammen totdat aan zijn wensen voldaan werd. Hij zei
goede afspraken te willen maken (maar waarover die
afspraken zouden moeten gaan, kon hij niet benoemen).
Het klonk mooi, maar zijn vrouw verzekerde mij dat ze dit
soort dingen al jaren hoorde en dat er niets van terecht
kwam. Ze had er geen vertrouwen meer in. Hij besefte dat
hij verloren had en dat het niet meer goed kwam tussen
hen. Weer werd hij boos op zijn vrouw en ik denk eigenlijk
ook op mij, omdat ik geen wonderen had kunnen doen.
Ook dat ontkende hij natuurlijk weer. Mevrouw kreeg weer
alles over zich heen (dat hij het nooit goed deed, dat hij al
zoveel geprobeerd had). Zij werd niet warm of koud, dat
was duidelijk zichtbaar. Woedend liep hij naar zijn auto.
Het was maar goed dat zij met haar eigen auto was
gekomen.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

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.
Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum
Bernhoven Voor alle openingstijden en locaties prikposten
zie: www.dcbernhoven.nl.
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email:
trombose@bernhoven.nl

De gemeente onderzoekt samen met de
corporaties de woonwensen van haar
inwoners. Zijn inwoners tevreden over
hun huidige woning? Of denken ze er
misschien over om te verhuizen? Waar en hoe zouden ze
dan willen wonen? De gemeente gebruikt dit onderzoek
om te bepalen of het woonbeleid moet worden aangepast.
Deze week ontvangen 12.000 huishoudens en 3.000
thuiswonende jongeren een brief met een link naar de
vragenlijst. Onderzoeksbureau Companen uit Arnhem
voert dit onderzoek voor de gemeente uit. Wij vinden het
belangrijk dat zoveel mogelijk mensen die een uitnodiging
ontvangen, aan het onderzoek meedoen. De uitkomsten
van het onderzoek staan later dit jaar op de website van de
gemeente.
Inwoners die geen uitnodiging ontvangen van de gemeente
kunnen toch deelnemen. Via
www.companen.nl/onderzoek/no-brabantopen is vanaf 8
februari a.s. de vragenlijst te openen en in te vullen. Wat
gebeurt er met de resultaten?
De resultaten van eerdere woonwensenonderzoeken zijn
meegenomen in het traject waaruit de Woonvisie is
voortgekomen. Voor de uitvoering van de Woonvisie
nemen we de nieuwe resultaten mee. Voor de
woningbouwprogrammering nemen we ook de resultaten
mee van de onlangs gehouden ronde langs de dorpskernen
naar de specifieke woonbehoefte in die kernen.

Kleinkinderen en dementie
Dementie treft niet alleen iemand met dementie zelf, maar
ook de naaste omgeving en familie. Hoe ervaren
kleinkinderen het eigenlijk als opa of oma dement wordt?
Hoe leg je aan een kleinkind uit wat dementie is? Hoe zorg
je ervoor dat de band tussen kleinkind en oma of opa
behouden blijft, ook als iemand verder achteruitgaat in het
proces van dementie? Kun je samen nog plezier beleven en
leuke dingen doen? Deze vragen staan op dinsdag 19
februari vanaf 19.30 uur centraal in het Alzheimercafé in
het PieterBrueghelHuis, Middegaal 25 in Veghel.
In de film 'Oma Lien' zien de bezoekers van het café
kleindochter Christel (14) samen met haar oma Lien (84).
Oma Lien heeft Alzheimer en raakt langzaam van de
wereld vervreemd. Christel bezoekt haar oma twee keer
per week, ondanks haar drukke leventje maar ze mist haar
actieve en zorgzame oma van vroeger. Deze film belicht
het thema dementie vanuit de ogen van een kleinkind.
Vervolgens gaan we in gesprek met een kleinkind. Ook
wordt besproken wat dementie teweeg brengt in uw familie
en hoe u hier samen mee omgaat.
Elke maand kunnen mensen met dementie, hun naasten,
professionals en andere geïnteresseerden, ja eigenlijk
iedereen die iets met dementie heeft, terecht in het
Alzheimercafé van de gemeenten Boekel, Landerd, Uden,
Meierijstad, Bernheze en omgeving. In een informele sfeer
ontmoeten zij elkaar, krijgen er informatie en wisselen er
ervaringen en adviezen uit. De toegang is gratis.
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Rondje Meierijstad
is een samenwerking tussen Centrum
voor Jeugd en Gezin Schijndel,
Sint-Oedenrode en Veghel.
Eerste aflevering VOER in Bibliotheek Veghel
VEGHEL - VOER is een onregelmatig verschijnende
talkshow, met bijzondere gasten die praten over
verschillende onderwerpen. VOER geeft een podium
aan het kleine en bijzondere én kijkt verder; VOER is
‘food for thought’. De eerste editie is op zondagochtend
10 maart in Bibliotheek Veghel.
‘VOER is nieuw’, vertelt Natasja de Groot van Bibliotheek
Veghel, die de talkshow presenteert met Willem Wouters.
‘Het is een soort praatprogramma met muziek, poëzie,
beeld, een quiz: een heel gevarieerd geheel. We
organiseren VOER samen met Phoenix en regisseur Rick
Hooijberg. We nodigen steeds drie gasten uit, maar we
maken vooraf niet bekend wie dat zijn. Je moet er gewoon
bij zijn!’
Het overkoepelende thema van de eerste aflevering van
VOER is ‘Taal’. Wie meer wil weten dan dat, schuift op 10
maart tussen 11.00 en 12.30 uur aan in Bibliotheek Veghel.
Brownies & downieS verkoopt lekkere koffie. De toegang
is gratis.

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur

Zelfbeeld –Steven Pont
25 februari De Stapperij,
Veghel. Inloop vanaf 19.30,
voorstelling van 20.00-21.30
uur
Steven Pont is voormalig
leerkracht, nu
ontwikkelingspsycholoog,
mediator en gezinstherapeut en
schrijver van diverse boeken over kinderen. Deze avond
legt hij uit hoe het zelfbeeld van kinderen door de
omgeving wordt gemaakt. En hoe dat geoptimaliseerd kan
worden door kinderen uit te dagen. Dit alles in een
interactieve bijeenkomst!
Een aanrader voor ouders, verzorgers, vrijwilligers,
professionals, studenten en iedereen die met kinderen te
maken heeft.Aanmelden verplicht via
info@cjggeeftantwoord.nlof www.cjggeeftantwoord.nl
Deelname is kosteloos. Aanmelden is verplicht.
Dit kan via info@cjggeeftantwoord.nlof via de
website www.cjggeeftantwoord.nl.
Ivmeen beperkt aantal plaatsen is aanmelden
verplicht en vragen we bij binnenkomst naar de
papieren bevestiging.

