“DORPSKLETS” 2019
TONPRATERSAVOND ZATERDAG 19 OKTOBER a.s.
Nadat er vorig jaar een muzikale avond werd gepresenteerd door muziekvereniging SintCecilia in samenwerking met BZB, organiseert het bestuur van het Dorpshuis dit jaar weer
een zogenaamde “Dorpsklets-avond” en wel op zaterdag 19 oktober a.s.. Aanvang
20:00 uur.
Tijdens deze avond zullen de volgende ton-praters optreden: Rien van Genugten, Wichard
de Benis, René van Boxtel, Jasper van Gerwen, Freddy van den Elzen en Twan van Oers.
Met deze 6 tonpraters is een lachwekkende avond zeker gegarandeerd! Tussendoor zorgt
Blaaskapel De Boemelaars voor de gezellige muzikale ondersteuning van deze avond.
Belangstellenden kunnen op drie plekken kaartjes kopen: in ons Dorpshuis, bij onze
dorpswinkel van Van de Rakt en bij het Uitpunt in Veghel. De kaartjes kosten € 15,00.
Deze zijn ook via de website van het Dorpshuis te bestellen: www.dorpshuiszijtaart.nl
Wij gaan er weer vanuit, dat er een ruime belangstelling zal zijn voor deze ludieke avond in
ons Dorpshuis. Graag tot 19 oktober dus!
Bestuur Dorpshuis Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 8 september 10.30 uur H.Mis Pater Issag Jesudass (Gem.koor)
Wij gedenken: Overl.ouders Rooijakkers-van Lankvelt en overl.familieleden; Johan
Schepers (vanw.verjaardag); Jaan Schepers-van Nunen en zoon Jos; José Schepers-van
Meel; Ties van Zutphen; Jaargetijde Mientje van den Tillaart-van de Ven; Annie GibbelsPepers en overl.familieleden; Overl.ouders Jonkers-van Asseldonk en overl.familieleden;
Gerard Pepers (nms.Kath.Bond van Ouderen); Jaargetijde Janus en Anna Vervoort-van
Eijndhoven.
Mededeling: De kerkdeurcollecte voor de MIVA heeft € 117,50 opgebracht.
Hiervoor hartelijk dank.
Mov-werkgroep

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.
Dwerggeitjes te koop: hele mooi lammetjes van nu 3
maanden oud met stamboekpapieren. Zwart-stippel, bruinstippel en zwart. Voor info tel. (06) 815 355 15.
Gevonden: Bij Kleingeld buiten een Armband (zilver)
Terug te halen bij Raaijmakers Drukwerk

HULP IN HUISHOUDING
Beste mensen,
Tot onze grote spijt heeft onze hulp laten weten te
stoppen met poetsen. We zijn nu dringend op zoek
naar een nieuwe hulp in de huishouding voor vier
uur in de week aan de Past. Clercxstraat te Zijtaart.
Groot huis, twee honden en een kat, niet alles hoeft
elke week, we houden ook veel zelf bij. We zijn
zeer flexibel wat betreft tijden en dagen. Bij
interesse graag bellen, tel (0413) 76 90 37.
Groetjes, familie Houtzager

World Cleanup Day Zijtaart 2019 op
zaterdagmiddag 21 september
We gaan op zaterdagmiddag samen het zwerfafval in en om
Zijtaart opruimen.
Om 13.00 uur verzamelen we in Eethuis de Reiger, waar
het gebied wordt verdeeld. Kinderen onder begeleiding,
jongeren, ouderen, iedereen is van harte welkom.
Afvalzakken, handschoenen, grijpers en hesjes liggen klaar.
Van 16.15 tot 17.00 uur verzamelen we in het dorp en
sluiten we af in Café-zaal Kleijngeld.
Wil je mee op komen ruimen of wil je op de hoogte blijven,
meld je dan nu aan via
https://www.worldcleanupday.nl/cleanup-acties/ of scan de
QR code in het logo.
Op de kaart even zoeken op/naar Veghel en dan op de roze
pin in Zijtaart klikken.
Aanmelden is vrijblijvend, maar wordt zeer op prijs gesteld.
Meer info is te vinden in het vorige Zijtaarts Belang, via
Facebook of via Instagram.
WCD 2018: 35.000 kilo zwerfafval inzichtelijk
Maar we gaan niet alleen opruimen. Het zwerfafval dat je
aantreft, leg je ook vast.
Dit doe je door het zwerfafval te scannen met de
LITTERATI-app op je telefoon. (In de Appstore zoeken op
LITTERATI, downloaden, installeren en accepteren.
Vervolgens via “… Meer” aanmelden bij club “ZZZ –
Zijtaart zonder zwerfafval”. ) Met de app maak je een foto
van het afval, je vult in wat het is en van welk merk. De app
legt vast waar het afval gevonden is.
Tijdens de World Cleanup Day in 2018 is in Nederland op
deze manier 35.000 kilo zwerfafval in kaart gebracht. Deze
gegevens worden gedeeld met overheden en producenten.
De gemeente krijgt bijvoorbeeld data waar extra
afvalbakken kunnen helpen tegen het zwerfafval.
Producenten worden uitgedaagd om hun aandeel in het
zwerfafval te verminderen door bijvoorbeeld verpakkingen
aan te passen.
Dus door nu mee op te ruimen, draag je ook in de toekomst
bij aan de oplossing. Samen voor een schoner Zijtaart!
Geef je snel op, graag tot ziens op de 21e.
Vriendelijke groet, Harrie van der Linden
E-mailadres: WCD2019-Zijtaart@hotmail.com
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A.S. VRIJDAG JEU-DE-BOULESAVOND DORPSHUIS
De activiteitencommissie van het
Dorpshuis organiseert op de eerste
vrijdag van de maand september
weer een jeu-de-boules-avond.
Dus a.s. vrijdag 7 september,
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. Aanmelden kan ook per mail naar
info@dorpshuiszijtaart.nl of tel. (0413) 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 gedurende de hele week
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

Voor al uw friet en snacks!
WEEKENDSNACK

Mexicano
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

BEVRIJDINGSFEEST MEIERIJSTAD
WANNEER? Zaterdag 14 september 2019
WAAR? Rond het gemeentehuis aan het Stadhuisplein in
Veghel
HOE LAAT? Van 13.45 tot 16.15 uur
WAT?
• Ontvangst colonne met WOII-voertuigen;
• Speciale gasten: 20 WOII-veteranen;
• Entertainment door Phoenix Cultuur, Muziekvereniging
Frisselstein en ‘The Star Sisters’;
• Fly by door twee AT-16 Harvards.
Inclusief Foodtruck in WOII-stijl en verkooppunt van friet
en snacks bij Hotel Teugel Resort.

Actuele informatie via:
www.meierijstadherdenkt.nl
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KBO
AGENDA
Maandag 9 september 13.30 uur Fietsen
Maandag 9 september 13.30 uur Kaarten
Dinsdag 10 september 12.00 uur Eetpunt
Dinsdag 10 september 11.00-11.30 uur opgeven
bloemschikken
Dinsdag 10 september 13.00 uur Comp.biljarten
Dinsdag 10 september 14.00 uur Line dansen
Woensdag 11 september 13.00 uur Vrij biljarten
Woensdag 11 september 13.30 uur Kienen
Donderdag 12 september 09.00 uur Wandelen
Donderdag 12 september 12.00 uur Eetpunt
Donderdag 12 september 13.00 uur Comp.biljarten
Donderdag 12 september 13.30 uur Kaarten
Vrijdag
13 september 13.30 uur Bridgen

Bridgen:
Uitslagen van 27 augustus 2019:
A-lijn:
1.Harrie v.d.Acker & Jo Verhoeven
2.Ria Veldhuis & Mien Vissers
3.Gerard Bekkers & Hannie Habraken
4.Jan Rijkers & Piet v.Schaijk
Toon & Marietje v.Schaijk
6.Cor v.d.Berg & Cor Mollen
7.Bert & Diny Kanters

B-lijn:
1.Bert v.Lankveld & Mien Vermeulen
2.Anneke Jans & Maria Pepers
3.Anny v.d.Berkmortel & Maria Rijken
4.Albert & Petra v.d.Hurk
Uitslagen van 30 augustus 2019:
A-lijn:
1.Harrie Lucius & Nelleke Stolk
2.Helma & Rien v.d.Heuvel
3.Anny v.d.Hurk & Lida v.Houtum
4.Bert & Diny Kanters
Harrie & Thea v.d.Hurk
B-lijn:
1.Maria Rijken & Marietje vd.Wijgert
2.Riet & Ad Koevoets
3.Toos v.Berlo & Willemien Verhoeven
4.Nelly Philipsen & Mari v.d.Steen
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74,58 %
59,69 %
53,75 %
53,33 %
59,90 %
55,73 %
52,60 %
51,56 %
51,56 %
57,29 %
56,77 %
56,25 %
53,65 %

SPORTAGENDA

Kaarten
Uitslagen van 29 augustus 2019:
Rikken:
Piet v.d.Hurk
Tiny v.Zutphen
Poedelprijs: Pieta v.Riel
Jokeren:
Tiny v.Kasteren
Ad v.Cuijck
Poedelprijs: Jo v.Boxmeer
Loterij:
Mien Raaijmakers
Uitslagen van 2 september 2019:
Jokeren:
Anneke v.d.Braak
Jo v.Boxmeer
Mien Raaijmakera
Poedelprijs: Ad v.Cuijck
Rikken:
Jan v.Zutphen
Loterij:
Rieky v.Zutphen

4 sept. 2019 – 11 sept. 2019

98 pnt.
58 pnt.
- 25 pnt.
136 pnt.
103 pnt.
29 pnt.
144 pnt.
140 pnt.
70 pnt.
13 pnt.
91 pnt.

65,00 %
60,00 %
56,25 %
51,88 %
51,88 %
51,25 %
50,63 %

W.T.C. Zijtaart
Dames en Heren:
- zaterdag 7 september, Steyl, 140 km, vertrek 8.00 uur.
- zondag 8 september, Half Mijl, pauze in Knegsel ‘Café
de Kempen’, 85 km, vertrek 8.30 uur.
Senioren: woensdag 11 september, Dijkentocht Keent,
pauze in Megen ‘Op De Poort’, 88 km, vertrek 8.30 uur.

V.O.W. Jeugd 7 sept 2019
VOW JO19-1
Rhode/Van Stiphout Bouw JO19-3 14:30
VOW JO17-1
Sparta'25 JO17-2
14:30u
VOW JO15-1
Nijnsel/TVE Reclame JO15-1
13:00u
VOW JO13-1
Rhode/Van Stiphout Bouw JO13-2 11:30u
Sparta'25 JO11-2 VOW JO11-1G
9:15u
RKVV Keldonk JO10-1 VOW JO10-1
10:00u
VOW JO9-1
Blauw Geel'38/JUMBO JO9-5
10:45u
VOW JO8-1
Boekel Sport JO8-1
10:45u
Boekel Sport MO19-1 VOW MO19-1
14:45u
VOW MO15-1 EVVC MO15-1
13:00u
MO13-1
vrij
VOW MO11-1 Margriet MO11-1
9:30u
VOW J07-1M onderling wedstrijd
10:30u
VOW J07-2G
onderling wedstrijd
10:30u
VOW J07-3G
onderling wedstrijd
10:30u
Het actuele programma is altijd te vinden op de VOW
website, https://www.vow.nl/wedstrijdprogramma-jeugd
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VOW Senioren 7-sept-2019
17:00u DAW Veteranen
VOW Veteranen
VOW Senioren 8-sept-2019
14:30u Nijnsel/TVE Reclame 1
VOW 1
12:00u V.V. Achetas 3
VOW 2
11:30u RKVV Keldonk 2
VOW 3
11:00u VOW 5
Rhode/Van Stiphout Bouw 5
11:30u VOW VR1
Festilent VR1
12:00u Juliana Mill VR2
VOW VR2

SPORTUITSLAGEN
VOW Senioren 31-aug-2019
VOW Veteranen
VOW 1

DBS Veteranen
Mariahout 1

10 - 1
0-3

VOW Senioren 1-sept-2019
VOW 2
VOW 3
FC de Rakt 6
DAW Schaijk VR1
VOW VR2

Boekel Sport 3
RKPVV 2
VOW 5
VOW VR1
Achilles Reek VR1

1-6
1-3
3-2
3-3
1-3

Documentaire over de kracht van muziek
bij dementie
Donderdagavond 12 september wordt in Bibliotheek
Veghel de documentaire Alive Inside vertoond. In deze
film volgen we ‘Music & Memory’ oprichter Dan Cohen
op zijn reis om mensen met dementie te prikkelen door
zoiets simpels en diepgaands als luisteren naar hun

lievelingsmuziek. Een prachtige en ontroerende
documentaire over de kracht van muziek bij dementie.
Deze documentaire vormde voor de Bibliotheek Meierijstad
de inspiratie om het project ‘Muziek op Maat’ op te starten.
De vertoning van de documentaire vormt de kick-off van
dit project, waarbij de Bibliotheek mp3-spelers uitleent
waar voor elke deelnemer muziek op maat op staat. Dit is
bijvoorbeeld muziek waar diegene vroeger graag naar
luisterde. Muziek zorgt voor herkenbaarheid en bovenal
veel plezier en het gevoel van samenzijn: het creëert
daarmee geluksmomentjes. De filmvertoning en het project
‘Muziek op Maat’ zijn een samenwerking tussen de
Bibliotheek Meierijstad, Dementievriendelijk Meierijstad
en ONS Welzijn.
Aanmelden De documentaire is gratis toegankelijk voor
iedereen die interesse heeft. Aanmelden kan via de website
www.bibliotheekmeierijstad.nl of tel. (0413) 34 27 05.
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Sjors Sportief weer van start in Meierijstad
Alle kinderen uit het basisonderwijs in de gemeente
Meijerijstad ontvangen binnenkort weer het Sjors Sportief
boekje. In dit boekje staan ongelofelijk veel mogelijkheden
waaraan leerlingen kunnen deelnemen om (vaak gratis)
kennis te maken met één of meerdere sporten. Een leuke
manier voor kinderen om zich te oriënteren op het gebied
van sport en bewegen in onze gemeente! Afgelopen
schooljaar schreven zich maar liefst ruim 2300 kinderen in,
wat een succes!
Inschrijven vanaf 11 september
Op deze manier hoeven leerlingen niet direct lid te worden
van een vereniging, maar maken ze op een laagdrempelige
en toegankelijke manier kennis met een sportactiviteit.
Sportdeelname kan nooit groot genoeg zijn.
Basisschoolleerlingen uit groep 1 t/m 8 kunnen zich
inschrijven vanaf 11 september voor activiteiten via
www.sjorssportief.nl.
Voldoende keus voor sportievelingen
Kinderen uit de gemeente Meierijstad kunnen kennismaken
met meer dan 80 sport- en beweegactiviteiten zoals:
atletiek, badminton, dansen, lasergamen, paardrijden,

turnen, scouting en tennis. Kortom keus genoeg! Kinderen
mogen zich voor zoveel activiteiten inschrijven als zij zelf
willen. Inschrijven kan vervolgens het hele schooljaar door.
Gemeentelijk sportbeleid
Wethouder van der Pas: “Kinderen verbinden aan sport is
een van de speerpunten van het gemeentelijk sportbeleid.
Sjors Sportief is een van de instrumenten die de gemeente
Meierijstad hiervoor inzet. Deze formule heeft zich
inmiddels in meer dan 100 gemeenten bewezen. Het geeft
ieder kind de kans om zich te oriënteren op diverse takken
van sport en stimuleert kinderen om structureel actief te zijn
in sporten en bewegen. En daarmee aan hun eigen
gezondheid en welbevinden.’
Meer informatie
Kinderen die niet op het reguliere basisonderwijs zitten en
graag een Sjors Sportief boekje willen ontvangen, kunnen
contact opnemen met info@sjorssportief.nl. Voor meer
informatie, neem alvast een kijkje op de website
www.sjorssportief.nl. of stuur een e-mail naar
info@sjorssportief.nl.
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De deelnemers krijgen uitleg en kunnen zelf onder
begeleiding aan de slag op hun eigen laptop, tablet of
telefoon. Er zijn een paar laptops beschikbaar voor mensen
De Brabants Kampioenschappen in ons mooie Zijtaart
die er geen hebben. Deelname kost € 1,00. Aanmelden kan
zitten er alweer lang en breed op. Een mooie wedstrijd waar tot 13 september bij Andrea Olfen van ONS Welzijn, tel
we als vereniging trots op mogen terugkijken. Er zijn mooie (06) 574 437 59 of via e-mail: andrea.olfen@onsresultaten behaald, ook door leden van onze vereniging. Zo welzijn.nl.
was Robin van den Hoogen met haar pony Cocktail in de
Aan de slag
klasse D-B reserve kampioen. Ook Dena Lammers werd
Er zijn verschillende redenen waarom mensen geen gebruik
reserve kampioen met haar pony Goud TS in de klasse Cmaken van internet. “Veel mensen vinden het ingewikkeld
L1. Claire Vermaes werd met haar pony Matcho Vd
en dat zijn echt niet alleen ouderen,” zegt Andrea Olfen,
Prinsenhof’s kringkampioen in de klasse D/ M1. Bij het
sociaal werker bij ONS Welzijn. “Anderen hebben het nooit
springen won Lisa Heesakkers met haar pony Sweet Chili
geleerd, omdat een naaste de bankzaken doet. Ook is er nog
in de klasse B-L een 6e prijs.
een groep, die het niet vertrouwt. Daarom zijn we blij dat
Lisa, Claire en Robin mochten vorig weekend starten op de de Rabobank deze workshop mee wil organiseren.” Enkele
Nederlandse Kampioenschappen. Dat is al een hele
medewerkers zullen uitleg geven over het regelen van de
prestatie, maar zij wisten ook nog in de prijzen te rijden!
bankzaken met een computer, een tablet of smartphone. Zij
Robin van den Hoogen wist 7e van Nederland te worden in geven ook tips en adviezen over hoe je online veilig kunt
de klasse D-B met haar pony
bankieren. Ze helpen de deelnemers vooruit als die tijdens
Cocktail. Lisa Heesakkers
de workshop zelf aan de slag gaan. “We hopen mensen in
won met haar pony Sweet
een paar uur te laten zien, dat Internetbankieren voor bijna
Chili de 5e prijs in de klasse
iedereen te doen is en dat het veilig is als je een paar dingen
B-L springen. Wij zijn als
in de gaten houdt.”
vereniging trots dat zij zo
Basisvaardigheden
ver zijn gekomen! Van harte
Omdat iedere bank haar eigen systeem heeft om via internet
gefeliciteerd dames!
te bankieren, kunnen alleen mensen meedoen die een
rekening hebben bij de Rabobank. Van de deelnemers
wordt ook verwacht, dat ze hun eigen laptop, tablet of
Workshop internetbankieren
telefoon meebrengen en dat ze daarmee al iets kunnen
Hoewel het thuisbankieren via internet al lang bestaat, zijn doen. “De deelnemers hoeven echt niet alles te kunnen op
er nog steeds veel mensen, die nog op de oude, voor hen
hun apparaat, maar ze moeten wel de basisvaardigheden
vertrouwde manier hun bankzaken regelen. ONS Welzijn
hebben,” besluit Andrea Olfen. Mensen die thuis alleen
heeft samen met de Rabobank het initiatief genomen voor
maar een computer hebben, kunnen in de workshop van een
een workshop internetbankieren: op woensdag 25
laptop van ONS Welzijn gebruiken. Aan de workshop
september van 14.00 tot 16.00 uur in het
kunnen maximaal 15 deelnemers meedoen. Als er meer
PieterBrueghelHuis, Middegaal 25 in Veghel. De workshop aanmeldingen komen, komen die op een wachtlijst voor een
is bedoeld voor klanten van de Rabobank die nog niet
volgende workshop.
internetbankieren of die zich daarbij nog onzeker voelen.

Prijzen op de Nederlandse
Kampioenschappen

What’s in a name? (over
stiefkinderen)
Ze was opgegroeid bij haar moeder en stiefvader. Ze was
een echt papa’s-kindje. Helaas overleed haar vader toen ze
8 jaar was. Haar moeder leerde al snel een nieuwe vriend
kennen. Een aardige man, die echt zijn best deed om een
“nieuwe papa” voor haar te zijn.
De nieuwe papa
Hoe goed bedoeld ook, het is onmogelijk om een nieuwe
papa te worden. Je bént immers niet de vader en je zult het
nooit worden óók. Je kunt wel een belangrijke en mooie rol
spelen als nieuwe partner en daarmee de rol van mannelijk
rolmodel vervullen.
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Een nieuwe naam
Na jaren wilde haar moeder, die inmiddels hertrouwd was,
graag dat ook de dochter de naam van haar vriend aannam.
Wat kinderen vaak doen, is hun ouders tevreden stellen.
Ook deze dochter deed dat. Diep in haar hart, zo vertelde
ze me nu, had ze het gevoel gehad dat ze haar vader
verried. Maar ze wilde haar moeder niet teleurstellen en
deed het toch maar…..
Loyaliteit
Inmiddels is zij getrouwd en heeft zij zelf kinderen. Ze
waardeert haar stiefvader meer dan haar eigen moeder. In
haar hart neemt ze het moeder kwalijk dat deze haar zo’n
dis-loyale stap heeft laten nemen destijds. Ze heeft er nog
last van en merkt dat ze haar moeder regelmatig afsnauwt.
Verandering
Ik stel haar voor om hierover in gesprek te gaan, niet
meteen, maar nadat haar woede wat is afgenomen. Niet om
al die woede nog bij haar moeder te droppen, maar hier
wel een goed gesprek tussen moeder en dochter over te
hebben. Dat het haar pijn gedaan heeft en dat ze het moeder
kwalijk genomen heeft (en soms nog wel een beetje).
Coaching
Ik coach mensen vaak in dit soort situaties om een gesprek
met elkaar te hebben, waarbij dergelijke situaties op tafel
komen, zonder ruzie maar met de mogelijkheid om fouten
te erkennen. Want wanneer iemand zijn fout erkent, volgt er
bijna altijd vergeving (of begrip), waardoor men weer
verder kan met elkaar. Dit werkte ook in dit geval.
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bestuur koos speciaal voor deze plek omdat in dit huis
enkele Joodse mensen hebben gewoond, die later in
Auschwitz zijn omgekomen.

V.l.n.r.: Bram van den Boogaart, Maurice van Hees, Frits
Sanders, Marie-José Keurlings, Bernard Vissers, Goof van
Nunen, René Hildesheim, Wim van de Louw.

Struikelstenen

De stichting is ontstaan uit de begin dit jaar gevormde
werkgroep “Struikelstenen Veghel” en wil de afschuwelijke
periode van de Tweede Wereldoorlog en de inwoners van
de gemeente Meierijstad, die daarbij door het nazi-bewind
zijn vervolgd en/of vermoord, in herinnering houden.
Belangrijk doel is om de slachtoffers hun naam en gezicht
terug te geven door gedenktekens te plaatsen en zoveel
mogelijk beschikbare informatie over hen te delen met het
publiek, door verhalen, foto’s, documenten,
Stichting Struikelstenen Meierijstad
ooggetuigenverslagen en archiefmateriaal. Een speciale
website is in de maak.
ziet levenslicht
De stichting kiest daarbij voor een brede visie. Op dit
Woensdag 21 augustus is onder het toeziend oog van
moment is Veghel echter het belangrijkste aandachtsgebied,
notaris mr. Bram van den Boogaart de “Stichting
omdat daar veel Joodse slachtoffers hebben gewoond.
Struikelstenen Meierijstad” opgericht.
Onder de oude notenboom, in 1936 geplant door de familie Onder de verantwoordelijkheid van de stichting gaat de
werkgroep Struikelstenen Veghel door met het plaatsen van
Andriesse, in de tuin van de zeer gastvrije familie
ca. 15 tot 20 kleine gedenktekens voor de Joodse
Versantvoort aan de NCB-Laan nr. 6 werd de akte
Veghelaren, die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn
ondertekend door de notaris en het voltallige bestuur. Het
bestuur bestaat uit de vrijwilligers Wim van de Louw, Goof weggevoerd en vermoord.
Deze gedenktekens worden ook wel “Struikelstenen” of
van Nunen, Marie-José Keurlings, Bernard Vissers, Frits
“Stolpersteine kunstenaar” genoemd naar een idee van de
Sanders, René Hildesheim en Maurice van Hees. Het
Duitse Gunter Demnig. Het zijn stenen van 10 bij 10
centimeter, waarop een messing plaatje is
aangebracht. Daarop staan de naam, het
geboortejaar, de deportatiedatum en de datum en
plaats van overlijden. Ze worden gelegd in het
trottoir vóór de woningen, waar de slachtoffers
van het nazi-bewind het laatst gewoond hebben.
Ze heten Struikelstenen, omdat je erover struikelt
met je hoofd én je hart, wanneer je stilstaat om ze
te lezen.

Expositie
Op de expositie die de Heemkundekring Vehchele
vanaf 15 september houdt, wordt een speciale
hoek ingericht met informatie over de Joodse
families en de Struikelstenen. Leden van de
werkgroep zullen daar aanwezig zijn om vragen
te beantwoorden en uitleg te geven.

