Aan alle vrijwilligers van Zijtaart,
Net zoals vorig jaar willen we ook dit jaar alle vrijwilligers van de Zijtaartse verenigingen
uitnodigen voor de jaarlijkse Zijtaartse vrijwilligers barbecue. Het doel is om er een
gezellige avond van te maken onder het mom van een gesponsorde barbecue met daarna
een feestavond voor iedereen.
Datum: zaterdag 15 juni 2019.
Tijd: vanaf 19:00 uur barbecueën en aansluitend feestavond.
Locatie: op het plein in Zijtaart.
Opgeven voor deze avond kan via info@zijtaartonline.nl. Geef aan namens welke
vereniging u komt en met hoeveel personen (incl. naam) u komt barbecueën zodat we de
juiste hoeveelheid vleespakketten kunnen bestellen. Doe dit wel voor 3 juni 2019.
De vleespakketten met bijbehorende sauzen en plastic borden/bestek worden u aangeboden
door de ZOV. De barbecue zelf met toebehoren dient u zelf mee te nemen. Het is niet
toegestaan om eigen drank, etenswaren, sauzen en dergelijke mee te nemen.
Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd mailen naar bovenstaand mailadres of bellen naar (06)
527 167 65.
Met vriendelijke groet,
Zijtaartse Ondernemers Vereniging

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 12 mei Moederdag 10.30 uur Woord- en Communieviering (Gem.Koor)
Wij gedenken: Riek van Zutphen-Daniëls; Bert van Heertum (nms. Dinie en de kinderen);
Jaargetijde Henricus Vogels; Tony van Cuijk-van den Broek; Nolda van den Hoogen-van
Cuijk; Harrie van den Berkmortel (vanw.verjaardag); Ouders van den Berkmortel-Claes en
overl.familieleden); Piet Vissers (vanw.trouwdag); Piet en Bertha van de Rijt-Verhoeven;
Jan van Boxmeer.
Gedoopt: Boaz: zoon van Donny en Maaike Abbenes-van Boxmeer.
Overleden: Jan van Boxmeer in de leeftijd van 91 jaar.

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance 1 1 2
Huisartsenpost:
0900-8860
Avond, nacht en het weekend
Politie
direct
0900-8844
Wijkagent Zijtaart
0900-8844
Brandweer direct
073-61.23.123
Ambulance direct
0412-63.15.15
Stadhuis Veghel en storingsnr. 14-0413
Zijtaart:
Kerkberichten
36.58.61
Zorg en Welzijn Zijtaart 06-46.59.59.16
Vervoersdienst Zijtaart 35.22.32
Dorpshuis Zijtaart
36.66.79
Basisschool "Edith Stein" 36.51.68
Tennispark Zijtaart
76.90.25
De Vonders (VOW)
35.03.77
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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.

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
Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u
deze maand: 15 mei. Vanaf 17.30 uur staat ervoor slechts €
verpakt inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het
9,00 in de ontmoetingszaal van ons Dorpshuis weer een
voetbalseizoen op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.
verrassende maaltijd voor uw klaar.
Voor meer informatie: 06-15276074.
Een gezellig samenzijn door samen te eten en tegelijk van
alles te bespreken met buren en/of
dorpsgenoten. Je kunt ook iemand vragen,
Gevonden: Een sleutelbos met twee sleutels afgelopen
die zelf niet meer zo mobiel is of niet graag
zondag op het kerkplein terug te halen bij Raaijmakers
alleen gaat, mee te gaan eten op 15 mei. Het
Drukwerk
kan voor zulke mensen een mooi opstapje
zijn om vaker aan activiteiten deel te gaan
OPROEP:
nemen en op die wijze elkaar te ontmoeten.
Hebt u geen vervoer om zelfstandig te komen, meld het ons
Gezocht: Wij zijn op zoek naar een betrouwbare en
en wij regelen het.
secure huishoudelijke hulp voor ongeveer 3 uur in de We heten u graag welkom!
week. De donderdag heeft voorkeur.
Voor de “SAMEN aan TAFEL” van woensdag 15 mei
Heb je interesse? Graag contact opnemen met 06kunt u zich telefonisch aanmelden tot uiterlijk vrijdag 10
mei om 12.00 uur bij Rieky v.d. Heijden; tel. (0413) 36 22
53328024.
54 of tel. (06) 102 557 82 of bij Annie Pennings; tel. (06)
423 504 89.
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Drie dorpen streetrace
17 mei Zijtaart, 25 mei Heeswijk-Dinther,
30 augustus Odiliapeel .
Op vrijdag 17 mei wordt er voor de vijfde maal een
streetrace verreden in Zijtaart . Enkele enthousiaste
wielrenners uit Zijtaart organiseren. dit evenement . Het is
een drie dorpen streetrace, met een algemeen klassement
over deze drie wedstrijden met Theiner ICT uit Veghel als
hoofdsponsor.
Bij dit sportieve gebeuren wordt een relatief kort parcours
van ± 2 km afgelegd op mountainbikes. Het parcours gaat
over verharde en onverharde paden met daarin een aantal
hindernissen. Hierdoor biedt de Streetrace over het gehele
parcours een uitdaging voor de deelnemers en is heel
aantrekkelijk voor het publiek. Iedereen die wel eens op een
fiets zit en het leuk vindt om eens mee te doen aan zoiets
spectaculairs, kan deelnemen. Voor de jeugd is het een
mooie gelegenheid om kennis te maken met de wielersport.

Fiets mee en word een held! - Trap Duchenne de
wereld uit!
Als je met Duchenne Spierdystrofie wordt geboren, breken
je spieren langzaam af en word je steeds minder sterk.
Mensen met Duchenne missen een eiwit die zorgt voor
stevigheid van de spiercellen. Het zijn vooral jongens die
Duchenne Spierdystrofie hebben. Wereldwijd 1 op de 3500.
Rond het 10e levensjaar krijgen de meeste kinderen al
problemen met lopen en raken afhankelijk van een rolstoel.
Ook wordt het steeds moeilijker om de armen te gebruiken.
En als de spieren die voor ademhalen nodig zijn te zwak
worden, is beademing nodig. Duchenne Spierdystrofie is
uiteindelijk fataal omdat ook de hartspier steeds zwakker
wordt.
Er wordt in 3 categorieën gestart.
18.00 tot 18.20 uur: kinderen van 6 t/m 10 jaar.
18.05 t/m 17.30 uur: kinderen van 11 t/m 15 jaar.
18.45 t/m 19.30 uur: funklasse. Voor iedereen vanaf 16
jaar.
20.00 t/m 21.00 uur: licentiehouders
Deelname voor de kinderen en voor de jeugd is gratis, voor
de overige deelnemers is het inschrijfgeld €7,50. Borg voor
het stuurbordnummer bedraagt € 2,50. De opbrengst gaat
naar Duchenne
Het parcours loopt over het plein ,door een fietsenwinkel
,over zandbulten ,en
zelfgemaakte hindernissen.

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

Satérol €2,10 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

Best of Seven 2019
De strijd om de Best of Seven 2019 biljarten is in volle
gang. Gisterenavond is de 4e speelronde afgewerkt. Martien
Verbruggen staat met 6 punten in 3 wedstrijden bovenaan.
Op de voet gevolgd door Ruud Cissen met 6 punten uit 4
wedstrijden en Piet v Lierop met 4 punten uit 2 wedstrijden.
Een knappe prestatie leverde Ruud Cissen afgelopen week
tegen zijn broer Leon. Na 5 beurten stond Ruud al op 79
caramboles. Zijn 120 caramboles maakte hij vol in 14
beurten, een moyenne van 8,57.
Wilt u komen kijken, dat kan. Plaats van handeling is café
Kleijngeld.
Hieronder het schema met de nog te spelen wedstrijden.
Dinsdag 14 mei:
20.00 uur: Piet v Lierop 90 car – Cor v Zutphen 90 car
21.15 uur: Hans v Erp 90 car – Toon Verbruggen 120 car
22.30 uur: Piet v Lierop 90 car – Toon Verbruggen 120 car
Dinsdag 21 mei:
21.00 uur: Martien Verbruggen 90 car – Toon Verbruggen
120 car
22.30 uur: Hans v Erp 90 car – Ruud Cissen 120 car
Dinsdag 28 mei:
20.00 uur: Toon Verbruggen 120 car – Leon Cissen 90 car
21.15 uur: Cor v Zutphen 90 car – Hans v Erp 90 car
22.30 uur: Martien Verbruggen 90 car - Piet v Lierop 90 car
Dinsdag 4 juni:
21.00 uur: Finale Best of Seven.
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KBO

V.O.W. Senioren 11 mei 2019
Vrij

AGENDA
Maandag 13 mei 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 14 mei 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 14 mei 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 14 mei 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 14 mei 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 15 mei 13.30 uur: Keezen
Donderdag 16 mei 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 16 mei 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 16 mei 13.00 uur: Comp. Biljarten
Donderdag 16 mei 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 17 mei 13.30 uur: Bridgen

14:30
10:00
10:00
11:00
12:00
10:30

HSE 1 VOW 1
DVG 3 VOW 2
VOW 3 ELI 3
VOW 4 EVVC 8
VOW VR1
Nuenen VR2
VOW VR2
Handel VR1

V.O.W. Senioren 16 mei 2019
19:00 VOW 2 Ollandia 2

Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO Zijtaart
d.d. 02-05-2019
Jan de Wit
26 27 - Cor Coppens
22 15
Theo vd Laar
15 16 - Chris van Helvoirt 17 13
Wim Kremers
27 14 - Tonn Verbruggen 24 20
Cor van Zutphen
62 69 - Tonnie van Uden 32 39
Willy Henst
24 16 - Mies Gibbels
35 35
Toon vd Oever
29 18 - Hans van Erp
66 44
Frans van Leuken
43 41 - Jan de Wit
26 32
Willy vd Berkmortel 25 22 - Theo vd Laar
15 21
Tonn Verbruggen
24 45 - Toon Opsteen
28 34
Jan vd Oever
18 17 - Bert vd Heijden
28 25
Martien Verbruggen 70 76 - Rien van Tiel
28 31

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Dames en Heren: zondag 12 mei, Mount Meru, pauze in
Kasteren, 80 km, vertrek 8.30 uur.
Senioren: woensdag 15 mei, Appeltern ‘De Tuut’, pauze in
Megen ‘Op de Poort’, 93 km, vertrek 8.30 uur.

V.O.W. Jeugd 11 mei2019
VOW JO19-1
Avanti'31 JO19-2
Mariahout JO17-1 VOW JO17-1
VOW JO15-1
Heeswijk JO15-2
VOW JO13-1
Blauw Geel'38/JUMBO JO13-3
VOW JO12-1
vrij
VOW JO10-1G Nulandia JO10-3
VOW JO9-1
vrij
Nijnsel/TVE Reclame JO8-1
VOW JO8-1
Blauw geel '38/ JUMBO JO7-3M VOW JO7-1M
VOW MO17-1
SV Venray MO17-1
Sportclub Irene MO15-1
VOW MO15-1
VOW MO13-1
Volharding MO13-1
Margriet MO11-1 VOW MO11-1

14:30u
14:30u
13:00u
11:30u
10:45u
9:45u
10:15u
13:00u
10:15u
11:30u
10:00u

V.O.W. Jeugd 15 mei2019
VOW MO17-1

VOW Veteranen

V.O.W. Senioren 12 mei 2019

Biljartclub KBO Zijtaart

Volkel MO17
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19:00u

Het actuele programma is altijd te vinden op de VOW
website, https://www.vow.nl/wedstrijdprogramma-jeugd/

SPORTUITSLAGEN
V.O.W. Senioren 4 mei 2019
UDI'19/CSU VR30+1
Pr Irene

VOW VR30+1
VOW Veteranen

Afgelast
7-3

V.O.W. Senioren 5 mei 2019
Odiliapeel/Braks Gro 1
VOW 2
VOW 3
Nulandia 7
ZSV VR1
Boekel Sport VR2

VOW 1
Sparta'25 5
Deurne 4
VOW 4
VOW VR1
VOW VR2

5–2
2-8
0-4
4-2
1-0
6-2
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Vlooienmarkt C.V. De Reigers

Zondag 26 mei organiseert carnavalsvereniging De
Reigers haar jaarlijkse vlooienmarkt. Deze vlooienmarkt
vindt plaats in de Pastoor Clercxstraat tussen
Café zaal Kleijngeld en Autocentrum Van der
Heijden. De verkoop van de vele waardevolle
spullen start om 10.00 uur en duurt tot 14.00
uur. Er wordt geen entree gevraagd, dus is er
ook geen controle bij de toegang.
Om de organisatie de kans te geven alles rustig
klaar te kunnen zetten, blijft het terrein tot
10.00 uur voor alle publiek en kopers gesloten.
Om veel handel aan te kunnen bieden gaan we
wederom huis-aan-huis spullen ophalen en wel
op de volgende dagen.
Donderdag 23 mei vanaf 18.00 uur:
Hoolstraat, Leinserondweg, Pater Vervoortstraat, Pastoor
Clercxstraat vanaf Autocentrum Van der Heijden richting
het kanaal, Doornhoek, De Hemel, Corsica, Hoge en Lage
Biezen.
Vrijdag 24 mei vanaf 18.00 uur:
Pastoor Clercxstraat vanaf H vd Heijden richting
Zondveldstraat, Korenmolenweg, Zondveldstraat,
Jekschotstraat t/m Heihoef. Het Gerecht, Heisteeg,
Erpsesteeg, Krijtenburg, Zijtaartseweg, Weievenseweg,
Biezendijk, Logtenburg, Laarsweg, Kempkens (ook langs
A50).
Zaterdag 25 mei vanaf 09.00 uur:
Centrum Past. Clercxstraat, Rudebroeck, De Voortstraat,
Mr. Van de Venstraat, Keslaerstraat, Past. Kampstraat,
Bresser, Boskamp, Grootveld en Reibroekstraat.
De carnavalsvereniging moet zelf de stortkosten betalen.
Daarom vragen wij u beleefd geen waardeloze, kapotte en
volstrekt onbruikbare spullen aan te bieden. Ook t.v.toestellen, koelkasten, diepvriezers, betontegels,
betonramen, wc-potten, bureaustoelen, wastafels en
bankstellen worden door de carnavalsvereniging niet
meegenomen. Toch blijft er nog voldoende over wat u niet
meer gebruikt maar wat voor anderen nog waardevol kan
zijn. Denk o.a. eens aan boeken, speelgoed, laarzen,
schaatsen, glaswerk, curiosa, bloemen enz. enz. Als u alles
inpakt in stevige dozen kunnen wij voorkomen dat de
spullen al stuk zijn voor ze een nieuwe
eigenaar gevonden hebben.
Ruim dus nu allen uw zolders en
garages op zodat we de overtollige
spullen bij u op kunnen komen halen.
Wij verzoeken u deze spullen niet aan
de weg te zetten. De leden van de
carnavalsvereniging zullen huis-aanhuis aanbellen.
De vlooienmarkt op zondag 26 mei is
nog een echte ouderwetse
vlooienmarkt. Je kan er nog snuffelen
tussen de spullen die staan uitgestald
op de kramen of die nog in dozen
zitten. Een bezoekje aan de Zijtaartse
vlooienmarkt is daarom supergezellig
en zeker de moeite waard.
C.V. De Reigers

8 mei 2019 – 15 mei 2019
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Team Meierijstad wordt HIER
Op 2 mei 2019 hebben de leden van Team Meierijstad
(fractie van 6) besloten verder te gaan als HIER. De
boodschap in de algemene ledenvergadering was: “Wij
wonen hier, wij werken hier, wij sporten hier. Wij hebben
ons uit de verschillende kernen verenigd in een lokale
politieke partij voor onze gezamenlijke wensen en doelen.
Samen gaan wij voor het beste voor hier!”
“Een nieuwe naam die past bij de doelstelling van onze
partij om er te zijn voor alle mensen in Meierijstad.” aldus
voorzitter Jeanne Hendriks. Na de breuk binnen de fractie
van Team Meierijstad hadden de leden afgesproken dat de
partij een nieuwe naam zou krijgen. “We zochten een
nieuwe frisse naam die uniek is in het politieke landschap
en die het gevoel van onze partij uitstraalt.” De naam HIER
geeft aan dat wij van hier én voor hier zijn. Naast de nieuwe
naam heeft de partij ook een nieuw logo met frisse
eigenzinnige kleuren in een stijl die snel tot herkenning zal
leiden.
Fractievoorzitter Mari van der Aalsvoort zegt: “Wij zijn erg
blij met onze nieuwe naam en logo. We voelen een fris elan
binnen onze fractie. Zeker ook samen met onze nieuwe
wethouder. We hebben veel zin om aan de slag te gaan
onder de nieuwe naam, maar met het vertrouwde
partijprogramma”. Vanaf nu zal de fractie bestaande uit
Mari van der Aalsvoort (Schijndel), Miranda Kerkhof
(Schijndel)/Ülkü Ögüt (Veghel), Marischka Klotz
(Schijndel), Arie Smetsers (Sint-Oedenrode), Peter
Verbraak (Sint-Oedenrode), Erik de Vries (Veghel/Zijtaart)
en onze wethouder Rik Compagne (Sint-Oedenrode) die
allen ook de nieuwe naam van de partij dragen.
“Met deze brede fractie met wortels in de drie hoofdkernen
zal het belang van Meierijstad goed behartigd worden”,
aldus de voorzitter Jeanne Hendriks. “Het bestuur van de
lokale partij is, naast de voorzitter, in handen van Robert
Elbertse (penningmeester), Leyla Soysal (secretaris) en
Frans Cruysen (bestuurslid). Met deze fractie, het bestuur
en een achterban van zo’n 50 leden, hebben we een
enthousiast team met vele kwaliteiten. Ik (de voorzitter) heb
er vertrouwen in dat we een betrouwbaar en
vooruitstrevende lokale stem kunnen laten horen en zien, in
de resterende raadsperiode!”
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De voorstellingen van Zang en Theater groep “Wij zijn
Klik” zijn gebaseerd op improvisatie.
Wij improviseren inmiddels al bijna 10 jaar en wat is er
leuker dan dit over te brengen aan anderen? Wij dagen
jullie uit om uit je comfortzone te komen zodat je veel meer
vrijheid op het toneel gaat ervaren. We doen dit door
middel van gezamenlijke oefeningen en scènes
improviseren, waarbij plezier, ontspanning en gezelligheid
voorop staan.
Indeling workshop:
• Binnenkomst met koffie en thee
• Introductie over waar je improvisatie knop zit
• Opwarming om je lichaam en je stem soepel te
maken
• Diverse improvisatie oefeningen met duo’s, trio’s
en de hele groep (bijv. met voorwerpen, met een
locatie, een situatie of met duidelijke status
verschillen)
• Pauze met iets lekkers
• Helemaal anders: scènes met vaststaande tekst:
Waar zit de ruimte voor improvisatie?
• Scènes met met maar 2 zinnen.
• Stil spel
• Zelf scènes verzinnen en opvoeren.
Martine Grünwald zal samen met wat leden van Klik deze
middag verzorgen. Martine is al bijna 10 jaar de creatieve
leider en zangcoach van Klik. Martine laat mensen in
contact komen met hun kracht, creativiteit en humor. Neem
eens een kijkje op haar website: www.martinegrunwald.nl
Wanneer: de eerste workshop is op zaterdag 15 juni van
13.00 tot 17.00 uur
Waar: Het Klooster Zijtaart
Kosten: € 25,00

8 mei 2019 – 15 mei 2019
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Ben je hierdoor enthousiast geworden?
Geef je dan op door Ellen te
mailen(habrakenenzo@icloud.com. Bij opgave krijg je ter
bevestiging een mail met betaalgegevens. Na overmaken
van inschrijfgeld is je deelname bevestigd!

Op zondag 26 mei a.s. organiseert zang- en theatergroep
Klik een muzikale high tea! Van 14.00 tot 17.00 uur kunt u
voor € 15,00 p.p. genieten van een uitgebreide high tea met
muzikale optredens. Koffie en thee zijn inbegrepen. Deze
middag vindt plaats in dorpshuis Het Klooster in Zijtaart.
Aarzel niet en reserveer snel kaarten via
Hightea.klik@gmail.com.

WANDELING GREVENBROEK
Zaterdag 11 mei 9.00 uur – 17.00 uur
Op zaterdag 11 mei kunt u met natuurvereniging IVN het
‘ommetje Grevenbroek’ meewandelen. De
wandeling is ongeveer 9 km. en is een
versie van de langere Grevenbroektocht.
Stevige schoenen zijn aan te bevelen en zelf
een lunchpakket meenemen.
Vertrek vanaf het Stadhuis Veghel om 9.00 uur (afstand
naar startpunt in Achel is circa 65 km.).
Er wordt gecarpoold en de benzinekosten
worden gedeeld. We verwachten rond
17.00 uur in Veghel terug te zijn. Meer
informatie bij Rob Knechten, tel. (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
een druppeltje vallen!
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in welke situaties, wanneer luistert hij wél, etc. En ook: hoe
communiceren jullie. Wat zeg jij dat hij niet luistert?
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
Wij proberen het zelf nog even …..
Dit is de zin die ik heel vaak hoor. Zeker bij
relatieproblemen. Schaamte, angst, of trots is vaak de reden
hulp uit te stellen. Schaamte omdat je iets niet zelf kunt,
niet zelf weet, je voelt dat je gefaald hebt. Angst om iets
“fout te doen”, angst voor veroordeling. Trots omdat je
vindt dat je het zélf moet kunnen. Je wilt absoluut niet de
controle uit handen geven. Je wilt niet doen wat een ander
jou adviseert. Hulp vragen is voor zwakkeren…..
Sommige mensen kunnen zelfs geen hulp vragen in een
winkel (waar iets ligt) of de weg vragen als ze dreigen te
verdwalen. Nu is dat met de huidige apparatuur ook niet
meer nodig. Vaak zeggen mensen: ik wil anderen niet tot
last zijn. Maar denk eens na: als je ergens loopt en iemand
vraagt jou waar een bepaalde winkel zit, dan wijs je hem
toch graag de weg?! Het is niet vervelend om te helpen.
Maar ik snap het wel, hulp vragen en toegeven dat je even
zelf geen antwoord meer hebt is niet leuk. We moeten het
allemaal leren. Ik heb het ook moeten leren en vind het
soms nog lastig. Alle smoesjes zijn dan goed genoeg. We
zijn geneigd om (als het dan echt moet) iets te willen leren,
maar therapie klinkt al helemaal vaag…. Wat gaat er
gebeuren? Vaak ligt therapie en leren heel dicht bij elkaar.
Wat ik ook bijna iedere keer hoor (en zie), is de enorme
opluchting die er is na het eerste gesprek. Het feit dat men
niet veroordeeld, begrepen en geloofd wordt of serieus
genomen wordt, geeft rust. Wat ik ook altijd aangeef is: zeg
mij wat je wilt! Als ik iets zeg waar je het niet mee eens
bent of ik misschien onjuiste conclusies zou trekken…. Zeg
het! Anders ga je ergens in mee waar je niet in mee wilt
gaan.
Anderen zeggen wel eens, vraag toch gewoon om hulp.
Maar hulp vragen, zeker in dit soort kwesties, is niet iets
wat je gewoon even doet. Het is ook heel wat anders om
tegen je vriendin te klagen dat je man slecht luistert, dan
om naar een therapeut te stappen. Bij je vriendin kun je
vrijblijvend je nood klagen, maar bij een therapeut is het
minder vrijblijvend. Er wordt doorgevraagd: wat je bedoelt,

Bond van Alleengaanden Kring Uden
Uitnodiging voor een dagtocht op
dinsdag 21 mei 2019
Beste leden,
We gaan op dinsdag 21 mei 2019 een dagje op stap met
EMA reizen om een Grenslandtocht te maken.
Het programma van deze dag ziet er als volgt uit:
We vertrekken om 8.30 uur vanuit Erp. De bus staat er om
8.15 uur.
Vanaf onze opstapplaats, het Hertog Janplein bij de kerk in
Erp, rijden we rechtstreeks naar zaal Verploegen in
Wijchen voor 1x koffie/thee met stukje gebak. Na deze stop
beginnen we aan een mooie route door natuurgebied
Overasseltse en Hatertse Vennen naar de omgeving
Nijmegen. Via de Mookerheide gaan we naar Groesbeek en
daarna via de Zevenheuvelenweg naar Berg en Dal. Hierna
naar de Ooijpolder. Daar is ons lunchadres: Hotel Millings
Centrum in Millingen aan de Rijn. Daar staat om 12.15 uur
een heerlijke koffietafel met kroket klaar.
Na lekker te hebben gegeten, vervolgen we onze reis
richting de grens en gaan voorbij de oude stad Kleve. Dan
komen we in het Reichswald, ook wel Rijkswoud genoemd.
Het is het grootste natuurgebied in de regio van de
Nederrijn en is circa 5100 hectaren groot. In het
Reichswald zien we ook een groot militaire begraafplaats
voor geallieerden in Duitsland.
Uiteindelijk komen we in de stad Gogh waar we een ruime
stop maken en er gelegenheid is om te winkelen of te
genieten van een drankje of een ijsje op de vele terrasjes.
Na deze stop gaan we terug de grens over en rijden via het
prachtige nationaal park Maasduinen naar het dineradres De
Zwaan in Deurne, waar we deze mooie dag besluiten met
een heerlijk diner.
Na het diner gaan we terug naar Erp waar we rond de klok
van 20.30 uur zullen arriveren.
De kosten voor deze dagtocht zijn € 61,00 per persoon, te
voldoen voor 14 mei 2019. Door dit bedrag over te maken
op rekeningnr. NL28RABO 0120 193 221 van de
Rabobank t.n.v. Bond van Alleengaanden, A.van Berlo,
bent u deelnemer aan deze reis.
Er kunnen 50 personen aan deze reis deelnemen, dus wacht
niet te lang met uw betaling.
Wij wensen alle deelnemers een fijne reis en geniet van de
mooie natuur om ons heen.
Namens de werkgroep,
Toon van Berlo, Wilhelminastraat 24a, 5427 CE Boekel,
tel.(0492) 32 17 33, secr./penn.m.
Thea Donkers, Boerdonk, lid
Josephien de Mol, Loosbroek, lid
Irene van de Ven, Veghel, lid
Henk van de Ven, Pastoor Kampstraat 32, 5465 RG Zijtaart,
tel.(0413) 36 52 42, lid
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