Zaterdag 27 april geen oud papier ophalen
Zaterdag 27 april a.s. vieren we Koningsdag. Er wordt op deze dag door de
Carnavalsvereniging geen oud papier opgehaald. Je kunt je papier bewaren tot 4
mei, want dan komen we wel langs.
Let wel op. Op 4 mei wordt het papier ’s middags vanaf 13.30 uur opgehaald.
Waarschuw ook even je buren als die zaterdag toch papier aan de weg hebben staan.

VRIJDAGAVOND JEU-DE-BOULES GAAT WEER VAN START !
De activiteitencommissie van het dorpshuis organiseert op de eerste vrijdag van de maand
weer de jeu-de-boules avonden. Dit zal zijn in mei, juni, juli en september. De eerste avond
is op vrijdag 3 mei a.s. aanvang 18.45 uur. Er worden 3 ronden gespeeld op de banen bij
ons dorpshuis. Afhankelijk van het aantal deelnemers worden de teams ter plekke per ronde
samengesteld.
Belangstellenden voor dit mooie buitenspel kunnen zich aanmelden in ons dorpshuis; de
beheerder zorgt voor een intekenlijst. Het kan ook per mail naar info@dorpshuiszijtaart.nl
of op tel.nr. 36 66 79.
We hopen op een mooie deelname en op goed weer bij deze buitenactiviteit.
De activiteitencommissie wil hiermee tegelijkertijd kenbaar maken, dat de jeu-de-boules
banen de hele week door voor belangstellenden ter beschikking zijn. Dit kan overdag, in de
avonden en ook in het weekeinde. Als het dorpshuis open is, kan men binnen een kop
koffie/thee of andere consumptie gebruiken. Ook als het dorpshuis niet geopend is, blijven
de banen gewoon beschikbaar.
Maak gebruik van deze sportieve uitdaging om het gezellige jeu-de-boules te spelen.
Activiteitencommissie Dorpshuis

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 28 april 10.30 uur Eucharistie Pater Holterman (Gem.Koor)
Wij gedenken: Johan en Anna van Sleuwen-Ketelaars, dichter Riny en zoon Ad; Graard en
Jaantje van de Ven-van Sleuwen; Piet en Cisca van Lankvelt-Aalders en overl.familieleden;
Jan en Mien Dortmans-Verkuijlen, dochter Ria en schoonzoon Peter (nms.de Kath.Bond
van Ouderen); Frits en Sien van Nunen-van Schaijk (vanw.verjaardag).

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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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.

HELP ALLE ZIJTAARTSE
VERENIGINGEN !!!
HELP !!!
Een kreet die wij als EHBOvereniging vaak horen. Wij
helpen niet alleen de slachtoffers
van een ongeval, maar worden
ook gebeld door mensen die een
klein ongelukje thuis hebben
gehad. Dat alles doen wij graag! Ook worden wij steeds
vaker benaderd door de Zijtaartse verenigingen, die steeds
meer een beroep moeten doen op ons als EHBO vereniging.
Dit alles om het door hen te organiseren evenement door te
kunnen laten gaan, omdat de vergunning steeds vaker om
EHBO’ers vraagt. Ook dat doen wij graag!
Wij zijn hartstikke trots dat wij tot nu een hele mooie,
enthousiaste en relatief jonge EHBO vereniging hebben.
Daar zijn de omliggende dorpen wel eens jaloers op.
Gelukkig is het ons tot nu toe ook altijd gelukt om de in
Zijtaart georganiseerde evenementen belangeloos of tegen
een kleine vergoeding te bemannen.
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EHBO. Denk hierbij aan de JAZ-dagen, Mudrun, VOWtournooien, motorcross en maiscross.
Het zou daarom fijn zijn om weer een aantal nieuwe
EHBO’ers op te kunnen leiden. De lessen worden verzorgd
bij Cafe-zaal Kleijngeld. De kosten van een opleiding
bedragen € 150,00, waarbij het lesmateriaal, het examen en
de koffie / thee zijn inbegrepen. Veel van de
zorgverzekeraars vergoeden de kosten voor het volgen van
een EHBO-opleiding! Bij 8 cursisten gaat de opleiding
zeker door!!
Mocht u geïnteresseerd zijn in deze opleiding en nog meer
informatie willen of uzelf aanmelden voor de opleiding, dan
verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact met ons op te
nemen.
We hopen u in september te zien op de cursus!
E-mail: ehbo-zijtaart@hotmail.com
Peter Jonkers,tel (0413) 34 38 78
Gerard Hooijmans, tel (06) 230 308 80
EHBO Zijtaart

Viering Koningsdag Zijtaart 2019

Zaterdag 27 april wordt Koningsdag gevierd. Dit jaar zal
het programma er als volgt uitzien:
13.30 uur Muzikale tocht met fanfare en versierde fietsen.
Opstellen in de Voortstraat ter hoogte van Café feestzaal
Kleijngeld om 13.15 uur.
De route is: Past. Clercxstraat, Reibroekstraat, Kapt S
Klapwijkstraat, Past. Clercxstraat.
Einde op het dorpsplein. Voor iedere versierde fiets is er
een verrassing en voor de leukst versierde fietsen zijn er
extra prijzen. Bedenk iets leuks en doe mee!
Maar……
13.45 uur– 15.30 uur Spelenkermis; voor alle Zijtaartse
Helaas zien wij het ledenaantal iets teruglopen bij onze
kinderen t/m 14 jaar.
vereniging. Ook wordt het voor ons steeds moeilijker om de 15.30 uur Prijsuitreiking versierde fietsen en attentie voor
verzoeken om EHBO hulpverlening tot uitvoering te
elke deelnemer
brengen met onze vrijwilligers. Als we geen nieuwe
De spelenkermis is voor alle Zijtaartse kinderen van 0 t/m
EHBO’ers krijgen, kunnen we dan ook niet meer
14 jaar. Op het dorpsplein staan diverse spellen opgesteld.
garanderen dat wij uw evenementen kunnen blijven
Tijdens de spelenkermis worden er pannenkoeken
bemensen en dat zou erg jammer zijn;
gebakken door de Prins Ton den twidde en adjudant
Daarom doen wij een beroep op U !!! In september willen
Gerard. Daarnaast zal ook het College van Burgemeester en
we namelijk bij voldoende animo een nieuwe cursus EHBO Wethouders een bezoek aan de spelenkermis brengen.
gaan verzorgen. Bij deze cursus leren we u op een
Natuurlijk hoopt de organisatie dit jaar op goed weer zodat
plezierige wijze hoe je de medemens kunt helpen bij een
we buiten kunnen genieten van een mooie, muzikale tocht
ongeval. Dit kan variëren van het verbinden van een
en alle spelletjes. Indien de weersomstandigheden niet
bloedende vinger tot en met het reanimeren van een
meewerken, wordt er een aangepast binnenprogramma
slachtoffer.
aangeboden in de gymzaal/dorpshuis. Graag zien we weer
Uiteraard kunt u, als u wilt, de vereniging na het behalen
veel jongens en meisjes als sportieve deelnemers en veel
van het EHBO-diploma behulpzaam zijn bij het assisteren
ouders en andere belangstellenden als spontaan publiek!
van diverse Zijtaartse evenementen. Hiervoor wordt steeds
vaker (i.v.m. vergunningen) een beroep gedaan op ons als
Werkgroep Koningsdag van de EGZ
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Voor al uw friet en snacks!

Zijtaart, bedankt!
Namens de ponyruiters van ponyclub De Reigertjes willen
wij de inwoners van Zijtaart hartelijk bedanken! U heeft
massaal eieren met spek gekocht en daarmee is de actie
zeer geslaagd verlopen! Hopelijk heeft u genoten van de
scharreleieren van Mari Vervoort, het spek van Ad van
Kessel en natuurlijk van de wikkel van Druko die het
Paaspakket opfleurt. Dank aan Bibliotheekpunt

Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
openingstijden
dinsdagmiddag
13.45 – 15.15 uur
dinsdagavond
18.00 – 19.00 uur
donderdagavond
18.00 – 19.00 uur
de sponsors, vrijwilligers en
inwoners, zonder jullie zou dit
niet gelukt zijn! Wist u
trouwens dat nu ook in het
buitengebied een eierautomaat staat bij Mari Vervoort aan
de Heisteeg nummer 8? Er is dus voortaan altijd een
eierautomaat in de buurt voor lekker verse eieren!

KBO
AGENDA
Maandag 29 april 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 30 april 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 30 april 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 30 april 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 30 april 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 1 mei 13.30 uur: Keezen
Donderdag 2 mei 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 2 mei 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 2 mei 13.00 uur: Comp.biljarten
Donderdag 2 mei 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 3 mei 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van 18 april:
Jokeren:
Tiny v.Kasteren 169 pnt.
Bert Vissers
129 pnt.
Ad v.Cuijk
112 pnt.
Poedelprijs: Ciska Coppens 18 pnt.
Rikken:
Leny Henst
54 pnt.
Loterij:
Mien Ketelaars
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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
BRIDGEN
Uitslagen 16 april:
A-lijn:
1.Jan Langenhuizen Jo Verhoeven
65,00 %
2.Cees & Riet v.Hout
56,67 %
3.Ad Koevoets & Sjan Kanters
54,17 %
4.Gerard Bekkers & Hannie Habraken 53,75 %
B-lijn:
1.Adrian vd.Tillart & Mariet vd. Wijgert 60,94 %
2.Riet Koevoets & Marietje v.Schaijk 59,38 %
3. Piet & Toos Reijbroek
55,21 %
4.Anny vd.Berkmortel & Christien v.Helvoirt54,17 %
5.Hein & Jo de Wit
52,08 %
Uitslagen 12 april:
A-lijn:
1.Rien & Helma v.d.Heuvel
70,00 %
2.Cees & Riet v.Hout
60,91 %
3.Toon Gevers & Tonnie Kivits
53,64 %
4.Ben v.d.Steen & Chris Verhoeven
52,73 %
5.Mien Verhoeven & Mien Vissers
50,45 %
6.Jan Langenhuizen & Jo Verhoeven
50,42 %
B-lijn:
1.Harrie & Thea v.d.Hurk
60,42 %
2.Harrie & Rina v.Berlo
58,13 %
3.Cor & Marietje Mollen
56,88 %
4.Mies & Joke v.d.Burgt
51,56 %
5.Liesbeth v.Dijk & Nelly Phipsen
51,25 %
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V.O.W. Senioren 28 april 2019
VOW 1
Rood Wit'62 1
Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO 14:30u
11:00u Erp 4
VOW 2
Zijtaart d.d. 18-04-2019
11:30u Avesteyn 4
VOW 3
Tonnie van Uden 32 22 - Cor Coppens
22 16 10:00u Constantia VR1
VOW VR1
Mies Gibbels
35 22 - Chris van Helvoirt 17 21
Jan vd Oever
18 12 - Andre Schepers
36 38
Willy Henst
24 24 - Rien van Tiel
28 27
Cor van Zutphen
62 57 - Bert vd Heijden
28 24 SPORTUITSLAGEN
Toon vd Oever
29 30 - Willy vd Berkmortel 25 16
Theo vd Laar
15 12 - Toon Cissen
59 44 V.O.W. Senioren 20 april 2019
VOW Veteranen
2-1
Hans van Erp
66 55 - Tonn Verbruggen 24 26 SCMH-VOW
V.O.W.
Senioren
22
april
2019
Wim Kremers
27 27 - Toon Opsteen
28 22
VCO 1
5-0
Martien Verbruggen 70 38 - Frans van Leuken 43 44 VOW 1
Bert vd Heijden
28 26 - Jan de Wit
26 22

Biljartclub KBO Zijtaart

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Dames en Heren:
- zaterdag 27 april, Oranjetocht, vertrek 8.00 uur.
- zondag 28 april, Grenzen Meierijstad, pauze in Olland
‘Den Toel’, 80 km, vertrek 8.30 uur.
Senioren: woensdag 1 mei, Nationaal Monument Kamp
Vught, pauze in Vught, ‘Den Heuvel’, 86 km, vertrek 8.30
uur.

TV Zijtaart
Uitslagen Externe Competitie TV Zijtaart
Donderdag:
Mix - Cash
Mix – Thos
Dames - Op Dreef

3-1
2-0
1-3

Vrijdag:
Vlijmd - Mix
Volkel - 50+
Dames - Wobumpark
Heren - Gemert

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

V.O.W. Jeugd
De VOW jeugd heeft zaterdag 27 april a.s. geen programma
i.v.m. Koningsdag.
Zaterdag:
Dames – Slotje

3-1

Geef u op voor de
Vrijheidsmaaltijd
Op zondag 5 mei vieren we 75 jaar bevrijding in
Meierijstad met een Vrijheidsmaaltijd aan de Markt in
Veghel. 150 gasten genieten van een heerlijke maaltijd
in de buitenlucht.
Bibliotheek Meierijstad is met behulp van sponsoring van
lokale ondernemers volop bezig met de voorbereiding van
de maaltijd. We hebben een heerlijk menu samengesteld
met een voor- hoofd- en nagerecht. Ook de activiteiten om
de maaltijd zijn al ver gevorderd in de voorbereiding. En,
het mooiste nieuws is dat er nog plaats is aan tafel dus geef
u nu op om gratis van onze Vrijheidsmaaltijd te komen
genieten. Stuur een bericht naar vmja@nobb.nl met een
goede motivatie en wie weet schuift u ook aan op zondag 5
mei.
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Contactgegevens:
Wilt u meer informatie, neem dan contact op:
Voor Schijndel: Maren Brakke, tel. 06 83404938 of per
mail m.brakke@welzijndemeierij.nl.
Voor Sint-Oedenrode: Nelleke Zomer, tel. 06 14329432 of
per mail n.zomer@welzijndemeierij.nl.
Voor Veghel: Esther de Bie, tel. 06 14342433 of per mail
estherdebie@ons-welzijn.nl.

Lancering website
Dementievriendelijk Meierijstad
Omzien naar elkaar
Omzien naar elkaar, aandacht hebben voor elkaar en oog
voor elkaar. Dat vinden we heel belangrijk. In Meierijstad
willen we graag een luisterend oor bieden voor onze
inwoners. Ook voor hen die op zoek zijn naar leuke
bezigheden. Of voor hen die graag andere mensen willen
ontmoeten om samen leuke dingen mee te doen.
Wist u dat u met Welzijn De Meierij en ONS welzijn
contact kunt opnemen voor allerlei zaken die u als inwoner
bezig houden?
Bijvoorbeeld:
• als u zich zorgen maakt over iemand die eenzaam is
• als u zelf graag wat meer mensen om u heen zou willen
hebben
• als u vragen heeft over activiteiten in onze gemeente
• als u informatie wilt krijgen over wat er allemaal mogelijk
is
in gemeente Meierijstad voor ontmoetingen, koffie drinken,
dagbesteding, wandelingen, creatieve activiteiten.
V.l.n.r.: Maren Brakke,
Nelleke Zomer en Esther de
Bie

Maren Brakke, Nelleke
Zomer en Esther de Bie
zijn allen sociaal
werker bij Welzijn de
Meierij en/of ONS
welzijn en organiseren
van allerlei activiteiten
voor de inwoners in alle
dertien kernen.
Dat varieert van het
begeleiden van de
dagbestedingsactiviteiten
voor ouderen, coördineren van de vele vrijwilligers tot het
organiseren van inloopmomenten in de verschillende
openbare gebouwen in Meierijstad.

Op maandag 15 april is er een nieuwe website officieel de
lucht in gegaan: www.dementievriendelijkmeierijstad.nl.
De website is bedoeld voor iedereen in Meierijstad die te
maken heeft met dementie en voor iedereen die in het
onderwerp is geïnteresseerd.
Steeds vaker komen wij in onze directe omgeving mensen
tegen die een vorm van dementie hebben, in onze naaste
familie, als buren, onder vrienden in de kaartclub of de
sportvereniging maar ook bij de kassa van de supermarkt of
gewoon op straat.
Als je zelf of je naaste de diagnose dementie krijgt, komt er
veel op je af. Het is belangrijk dat je dan gemakkelijk
informatie kunt vinden en dat er een sociale kaart is van wat
er mogelijk en aanwezig is binnen de eigen regio, o.a. op
het gebied van activiteiten. De nieuwe website van
dementievriendelijkmeierijstad.nl helpt je op weg in de
zoektocht naar antwoord op je vragen zoals: Wat is
dementie eigenlijk? Wat kun je doen om mensen met
dementie te helpen? Bij wie kun je terecht wanneer je met
dementie te maken krijgt?
De website dementievriendelijkmeierijstad.nl is mogelijk
gemaakt door de gemeente Meierijstad en werd gebouwd
door LanthopusX. Bibliotheek Meierijstad, ONS Welzijn
en de vrijwilligers werkten mee aan de totstandkoming van
de website. Zij hebben een begin gemaakt met het vullen
ervan. De website zal steeds verder uitgebreid worden.
Dementievriendelijk Meierijstad hoopt vooral ook dat de
website je helpt om beter voor jezelf en je naaste te zorgen.
De officiële lancering gebeurde tijdens een provinciale
kennisbijeenkomst van ZET, die in ’t Spectrum in Schijndel
plaatsvond, met de vraag of aanwezigen de feestelijke
cookies wilden accepteren. De website heet
“Dementievriendelijk Meierijstad (DVG)”.
Het ideaal is dat mensen met dementie en hun families
zolang als mogelijk een normaal leven leiden in hun
vertrouwde huis en buurt. Dat wil de regiegroep DVG
Meierijstad bevorderen door samen met zoveel mogelijk
mensen een dementievriendelijke en daarmee ook een
mensvriendelijke maatschappij voor hen te creëren,
waardoor het gevoel blijft van “ik mag er zijn en ik hoor
erbij, ook al word ik steeds vergeetachtiger”. Het geven van
voorlichting en informatie is een belangrijk onderdeel van
de beweging naar een dementievriendelijk Meierijstad.
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Fors meer inzet op preventieve bestrijding
eikenprocessierups in Meierijstad
Jaarlijks voert de gemeente Meierijstad preventieve
bestrijding van de eikenprocessierups uit. De eikenbomen
op risicolocaties worden bespoten met een biologisch
middel. In 2018 was
landelijk sprake van een
onverwacht grote
plaagdruk. Om de overlast
in 2019 zo veel mogelijk te
beperken, zet de gemeente
dit jaar fors meer in op
deze preventieve bestrijding.
Hoe gaat het in zijn werk?
In de week van 22 april start door een gespecialiseerd
bedrijf met de preventieve bestrijding met een biologisch
bacteriepreparaat. Dit is nét ná het moment dat de rupsen
uit de eitjes komen. De eerste weken hebben de larven een
zeer grote vraatzucht. De werkzaamheden gaan vanwege de
korte periode waarin de bespuiting effectief is, 24 uur per
dag door, dus ook ’s nachts. In totaal worden in Meierijstad
bijna 20.000 eikenbomen bespoten met een
bomennevelspuit. Dit is ongeveer de helft van alle door de
gemeente beheerde eiken. In 2018 zijn ruim 8.000 eiken
behandeld. Het is niet mogelijk, maar ook niet nodig, om
álle eikenbomen binnen de gemeentegrenzen jaarlijks
preventief te bespuiten. De bomen op risicolocaties, langs
doorgaande wegen en op plaatsen waar veel mensen
verblijven, fietsen of wandelen krijgen voorrang. Door
selectief te kijken naar de locaties van bestrijding blijft de
overlast beperkt zonder dat onnodig schade wordt
toegebracht aan de natuur.
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derde keer vervellen, verschijnen de brandharen die voor
problemen kunnen zorgen.
Melden en meer informatie
Particuliere eigenaren van een boom met
eikenprocessierupsen zijn zelf verantwoordelijk voor het
treffen van maatregelen. Dat geldt ook voor andere
boomeigenaren zoals de Provincie. De gemeente treft alleen
maatregelen bij haar eigen bomen in de openbare ruimte. Is
de boom van de gemeente dan kan via de website
www.meierijstad.nl of via de “MijnGemeente” app een
melding worden gemaakt. De GGD heeft op de website
www.oakie.info op toegankelijke wijze informatie over de
eikenprocessierups gebundeld. Uiteraard kunnen inwoners
voor vragen ook altijd telefonisch contact opnemen met de
gemeente Meierijstad via telefoonnummer 14 04 13.

Autismecafé in Veghel

Elke laatste maandag van de maand opent het Autismecafé
in Veghel zijn deuren. Het café is er voor én door mensen
met autisme vanaf 18 jaar en hun naasten. Niet alleen uit
Meierijstad, maar ook bezoekers uit Boekel, Landerd, Uden
en Bernheze zijn van harte welkom. Mensen die uit een
andere gemeente komen, worden echt niet weggestuurd.
Steeds is er ruimte voor mensen die graag in gesprek gaan
met elkaar. Ook op maandag 29 april is er weer plek voor
degenen die graag spelletjes willen doen. Ontmoeten,
kunnen praten over autisme, maar ook even niet aan
autisme hoeven denken, bij het Autismecafé kan het. Het zit
in het PieterBrueghelHuis, Middegaal 25 te Veghel. Om
19.30 uur gaat de deur open. De toegang is gratis en van
tevoren aanmelden hoeft niet
Voor de bezoekers is er volop gelegenheid om met ideeën
te komen voor leuke activiteiten en interessante thema’s.
De organisatie zal zeker gebruik maken van goede ideeën.
Bestrijding door zuigen of plukken.
Wie dat wil, kan ook mee helpen om het café uit te laten
Wanneer bestrijding via bespuiting niet meer mogelijk is,
groeien tot een plek waar nog meer mensen met autisme
kunnen rupsen en rupsrestanten worden verwijderd door
hun draai vinden. Het is de bedoeling van de organisatoren,
middel van zuigen of plukken. Deze bestrijding past
gemeente Meierijstad toe vanaf eind mei als de rupsen in de dat mensen met autisme zelf mee bepalen wat er in het café
typische “processie” langs de stam van de boom lopen. Dit gebeurt.
is namelijk ook de periode dat de nesten worden gevormd.
De rupsen zijn dan al een aantal keren verveld. Pas na de
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Gaan uw tieners ook op stap?
Maakt u zich weleens zorgen?
Dan is ‘Uit met Ouders’ op 6 mei 2019 iets voor u. Duik in
de uitgaanswereld van Veghel en kom erachter welke
voorzorgsmaatregelen er worden genomen om veilig te
kunnen stappen. Hoe zit het met alcohol en drugsgebruik?
Waar kunt u als ouder rekening mee houden? Schrijf u nu
in!
‘Uit met Ouders’ bestaat uit drie workshops in diverse
uitgaansgelegenheden in het centrum van Veghel. Tijdens
de workshops krijgt u tips, kunt u vragen stellen aan
deskundigen en onderling ervaringen uitwisselen. Deze
avond is alleen voor ouders.
De workshops:
Medewerker van GGD Hart voor Brabant die u informeert
over het puberbrein en opvoeding. Kansen en risico’s.
Medewerkers van Novadic-Kentron en jongerenwerkers
geven u informatie en handvatten over trends in
drugsgebruik. Wat zijn partydrugs? Wat kan ik als ouder
doen?
De eigenaar van Grand Cafe Hart van Veghel en de Politie
zullen u informeren over de risico’s en knelpunten en het
deurbeleid vanuit het oogpunt van de horeca. Over de
veiligheid bij het uitgaan. Wat komt uw puber tegen? Wat
is de rol van de politie, horeca en ouders?
Aanmelden
De avond start om 19.30 uur in de oude raadzaal van de
bibliotheek aan de Markt in Veghel, waar u wordt
ontvangen door wethouder Menno Roozendaal. We starten
plenair en bezoeken vervolgens in groepen de deelnemende
cafés. De avond is rond 22.00 uur afgelopen.
Gaat u mee op stap? Schrijft u dan vóór 3 mei 2019 in door
een e-mail te sturen naar info@cjggeeftantwoord.nl.
Vermeld uw naam, postcode, telefoonnummer en het aantal
personen.
Vragen? Bel CJG Geeft Antwoord op 0800 254 00 00.
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Interpunctie
Gehoord en gezien worden

Men kan goed met elkaar overweg in het samengesteld
gezin. De stiefmoeder bemoeit zich niet met de opvoeding
van de kinderen en stelt zich meelevend op naar de
kinderen. De kinderen zijn ook positief over hun
stiefmoeder. Zij is betrouwbaar en redelijk in haar wensen.
Pas na jaren gaat het minder goed tussen stiefmoeder en de
kinderen. Bijna ongemerkt stapelen ergernissen zich op.
Oorspronkelijk zijn het niet eens echte ergernissen. Er
wordt niet meer open gesproken over dingen. Dit is niet
duidelijk aanwijsbaar. De kinderen zijn aan het puberen en
groeten niet altijd even uitbundig bij het binnenkomen en
weggaan. Stiefmoeder heeft ook zo haar beslommeringen
waardoor ook zij niet altijd evenveel aandacht heeft voor de
kinderen….. Alles wordt een beetje gewoon en daardoor
doet men minder zijn best. Het lijkt allemaal goed te gaan
totdat de bom barst. Een opmerking over bv. de moeder van
de kinderen (of haar familie) wordt verkeerd
geïnterpreteerd. Een andere keer zijn de kinderen onaardig
(omdat ze gewoon humeurig zijn).
Echte aandacht voor elkaar, echt willen weten wat je stoort,
wat je leuk vindt, wat je meemaakt, wat je goed doet….daar
gaat het om. Dat betekent in het ene geval dat je als
stiefmoeder de overlijdensdag van de natuurlijke moeder
eert, of dat je de andere keer als stiefvader positief over de
vader van de kinderen praat en dat de kinderen beseffen dat
ook stiefouders geen supermensen zijn.
Eigenlijk moet dus iedereen bijna een “super-mens” zijn.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

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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