Dag van de Mantelzorger
Donderdag 10 november was het de landelijke Dag van de Mantelzorger. Mantelzorgers
zorgen vaak meer dan 8 uur per week voor een hulpbehoevend persoon (familie, buur,
vriend, kennis, etc. ) en doen dat langer dan 3 maanden. Vaak combineren ze dat met een
betaalde baan. Omdat de zorg zich over het algemeen richt op mensen die hun lief zijn
vinden deze mantelzorgers hun werk vaak vanzelfsprekend, maar dat is het natuurlijk niet.
Ze kiezen er niet altijd zelf voor; de situatie waarin ze zitten vraagt erom (anders dan bij
vrijwilligerswerk).
Daarom wordt de mantelzorger jaarlijks op 10 november in het zonnetje gezet tijdens de
Dag van de Mantelzorg.
Dit jaar heeft de werkgroep Zorg en Welzijn Zijtaart 26 pakketjes rondgebracht voor Ons
Welzijn die de pakketjes coördineert in Meierijstad. De werkgroep ZWZ heeft de indruk
dat er nog veel mensen in Zijtaart zijn die al een hele tijd mantelzorger zijn maar zich nog
niet hebben opgegeven bij Ons Welzijn. Voel niet te snel dat het niet nodig is voor jezelf,
het is geen schande om je op te geven als mantelzorger. Het levert informatie voor jezelf op
en je wordt uitgenodigd voor zinvolle bijeenkomsten, denkend aan lotgenotencontact,
emotionele steun en begeleiding. Je kunt ook praktische hulp vragen m.b.t. regelingen en
voorzieningen of tips om zorg en werk te combineren, of hulp bij b.v. tijdelijke
vervangende zorg. Tevens is het ook goed om een goed en juist beeld te hebben van het
aantal mensen dat zich inzet voor hun naasten.
Je kunt je ook laten registreren voor het mantelzorgcompliment wanneer je 8 uur of meer
per week zorgt voor iemand die in deze gemeente woont en als de hulp langer duurt dan
drie maanden. Het mantelzorgcompliment is een bedankje van de gemeente voor de goede
zorgen.
Als wij je hebben overtuigd, kan jij je laten registreren als mantelzorger en het aanvragen
van het mantelzorgcompliment doen via de website van de gemeente.
www.meierijstad.nl/mantelzorger
Of via Ons welzijn als je graag hulp hebt. Door te bellen:(088) 374 25 25 of te mailen:
mantelzorgveghel@ons-welzijn.nl
Namens de Werkgroep Zorg en Welzijn Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 20 november 10.30 uur Woord- en Communieviering (Gem.Koor)
Wij gedenken: Herman en Marie Hooijmans- van der Ham en overl.familie:
Jan van Uden: Maria van Uden- Henst: Willy Henst
Mededeling:
De collecte voor “De Nederlandse Missionarissen” heeft €. 61,00 opgebracht.
Hiervoor hartelijk dank.(De MOV-werkgroep)

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance 1 1 2
Huisartsenpost:
088-876.50.50
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
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BELANGETJES
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
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Op 18 november 2022 zijn
Cor en Marietje Mollen – Hoeks
63 jaar getrouwd.

NIEUWS VAN DE DORPSRAAD
De openbare vergadering is verzet
van 2 november naar 30 november

Wij danken iedereen voor het meeleven na
het overlijden van mijn lieve man, onze
zorgzame vader en trotse opa

Martien van Zutphen
Jullie aanwezigheid, medeleven, de brieven
en bloemen hebben ons goed gedaan.
Zonder iemand te kort te willen doen,
willen we Pastoor Smulders, het koor en de
medewerkers van de Parochie Zijtaart
bedanken voor hun inzet.
Verder een speciale dank aan de
medewerkers van de Laverhof en in het
bijzonder de medewerkers van de Lindelaan
voor hun goede zorgen.

Namens de kinderen en kleinkinderen
van harte gefeliciteerd met dit heugelijk feit.

Lies van Zutphen-Verhoeven,
kinderen en kleinkinderen

Beste captains, deelnemers en vrijwilligers,
Helaas hebben wij in een vergadering van de organisatie het
besluit moeten nemen om het evenement De 24 uur van
Zijtaart definitief af te gelasten. Een nieuwe kortere opzet
heeft niet geleid tot een toename van het aantal teams en
dus hebben we het minimaal aantal teams niet kunnen
bereiken.
We willen jullie allemaal bedanken voor jullie
enthousiasme en vinden het jammer dat we dit besluit
hebben moeten nemen.
Met vriendelijke groeten,
De organisatie van de 24 uur van Zijtaart
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Actief 50+ KBO Zijtaart
Agenda week 47 (21 t/m 25 nov 2022)
· Maandagmiddag Regiobiljart (tegen St Oedenrode A)
· Dinsdagmiddag EETPUNT, Jeu de Boules, kaarten,
biljartcompetitie
· Woensdagmiddag Keezen, vrij biljarten
· Donderdagmorgen sportief wandelen
· Donderdagmiddag kaarten en biljartcompetitie
·Vrijdagmiddag EETPUNT
Hebt U hulp nodig of gewoon een vraag, neem gerust
contact op met een van de bestuursleden of mail naar
info@kbo-zijtaart.nl
Voor meer informatie, neem een kijkje op onze website:
www.actief50zijtaart.nl Hier vind je op de homepagina
ook de presentatie van de goed bezochte thema-avond
betreffende “Een Waardig Levenseinde”!!
Uitslagen kaartmiddag 8 november:
Rikken:
1.Toon v.Bakel
2.Lenie Henst
Jokeren:
1.Jan v.Zutphen
Poedelprijs:
Bert Vissers
Loterij:
Piet v.d.Hurk
Uitslagen kaartmiddag 10 november:
Rikken:
1.Jan v.Zutphen
2.Riek v.d.Tilaart
Jokeren:
1.Rieky v.Zutphen
Poedelprijs:
Chris v.Helvoirt
`
Loterij:
Betty Verbruggen

107 pnt.
71 pnt.
145 pnt.
- 17 pnt.
94 pnt.
80 pnt
- 66 pnt.
Annemieke vd Linden 12

Biljartclub Actief 50 KBO Zijtaart
Uitslag regionale senioren biljartcompetitie Zijtaart Mariahout d.d. 07-11-202

Zijtaart
Cor van Zutphen
Toon Cissen
Frans van Leuken
Andre Schepers
Toon Nelissen
Toon vd Oever
Wim vd Sanden
Jan vd Oever

Mariahout
57
55
42
37
35
33
32
18

54
46
46
41
30
36
23
18

Sjef vd Heuvel
Tiny Gilsing
Jan vd Heuvel
Huub van Rooij
Tiny Vogels
Noud Maas
Gerrit Beniers
Martien vd Kerkhof

73
56
48
37
29
27
20
14

62
26
25
31
39
21
22
24

Uitslag wedstrijden onderlinge competitie Actief 50
KBO Zijtaart week 45
Henri vd Linden
Toon vd Oever
Jan van Boxmeer
Albert van Dinter
Tonn Verbruggen
Martien van Eert
Chris van Helvoirt
Cor van Zutphen
Theo van Eert
Theo vd Laar
Willy vd Berkmortel

Frans vd Broek
Tonnie van Uden
Rien van Tiel
Andre Schepers

14
33
17
9
25
20
16
55
35
18
27
20
32
30
44

10
30
15
8
26
19
16
29
21
11
25
6
44
32
45

Jan de Wit
Mari Jonkers
Thieu Dortmans
Toon Nelissen

24 15
19 23
8 11
37 20
Annemieke vd Linden 12 14
Henri vd Linden
14 22
Ton de Rooij
18 11
Wim Kremers
24 18
Martien van Eert
20 24
Hans van Erp
60 40
Adriaan vd Tillart 23 19
Theo van Asseldonk 26 21
Wim vd Sanden
33 21
Cor Kremers
15 14
Toon Cissen
57 53

Piet vd Tillaart
Jan vd Oever
Toon Verbruggen
Martien Verbruggen

29
19
73
64

19
41
32
56
70

Cor van Zutphen
Theo van Eert
Cor Vissers
Jan van Boxmeer
Cor Kremers

Zijtaartse Bridge Club 2001
Uitslagen van 11 november:
A-lijn:
1.Toon & Marietje v.Schaijk
2.Gerard Bekkers & Hannie Habraken
3.Ad & Nellie Vervoort
4.Ad & Riet Koevoets
5.Jan Verbubt & Christ Verhoeven
6.Harrie & Rina v.Berlo
7.Huub v.d.Heuvel & Pieter v.Kaathoven
8.Cees & Riet v.Hout
9.Mien v.Berkel & Mien Verhoeven
10.Clasien Nolle & Fien Rooijakkers
11.Harrie & Thea v.d.Hurk
B-lijn:
1.Tonnie Kivits & Jan Rijkers
2.Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen
3.Adriaan v.d.Tillart & Jo Rijkers
4.José v.Kempen & Maria Rooijakkers
5.Annie v.d.Berkmortel & Marietje v.d.Wijgert
6.Jo v.Boxtel & Mien Vermeulen
7.Lida v.Houtum & Jo Verhoeven
8.Trudy Smulders & Jo de Wit
9.Chris & Christien v.Helvoirt

55 68
35 16
12 6
17 10
15 10

59,43 %
57,66 %
56,63 %
54,26 %
51,99 %
50,21 %
49,79 %
49,58 %
47,97 %
37,55 %
35,11 %
65,14 %
59,03 %
56,56 %
55,42 %
48,75 %
48,06 %
43,47 %
39,17 %
35,42 %
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HOOP IN BANGE DAGEN
Onze wereld wordt getekend
door geweld en onderdrukking.
De een wil de ander klein krijgen
om zelf groot te lijken.
Mensen doen elkaar de dood aan,
omdat ze een andere overtuiging hebben.
Ze kijken elkaar niet meer aan
vanwege een andere kleur of geaardheid.
Er heerst verdeeldheid alom.
Vaak lijkt onze wereld
op de dodelijke chaos van het begin.
Midden in die wereld leven wij.
Ook wij worden bedreigd
door ziekte en dood,
door onenigheid en onverdraagzaamheid.
We gunnen elkaar het licht niet in de ogen.
Afgunst en jaloezie drijven ons voort.
Soms is ons leven en dat van onze wereld
een hopeloze puinhoop.

Tijdens het Ceciliafeest van het gemengd koor
zijn er 2 personen gehuldigd, met name:
Mathieu Dortmans (de organist) is ruim 50 jaar lid
en Riekie van Zutphen is 40 jaar lid van het
gemengd koor.
Proficiat met deze prestatie.

Te midden van dit alles
roept het evangelie ons op
om te blijven geloven in de toekomst.
Bij de pakken gaan neerzitten,
onszelf overgeven aan doemdenken
is uit den boze.
Het vraagt ons, dat wij het uithouden,
dat we elkaar bij de hand nemen
om zout en licht te zijn,
om vuur en warmte te verspreiden.
Het roept ons op om te blijven getuigen
van de geest die in ons leeft,
een geest van liefde,
van vrede en gerechtigheid.

Speciale theatervoorstelling over
dementie in De Brink in Eerde

Wim Holterman osfs

SPORTAGENDA
VOW Jeugd zaterdag-19 november 2022
Blauw Geel'38/JUMBO JO19-2
VOW JO19-1
Wilhelmina JO17-2
VOW JO17-1

14:45u
13:00u

ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO15-2JM

VOW JO15-1JM
VOW JO13-1
EVVC JO13-1
SCMH JO10-2JM
VOW JO10-1
VOW JO10-2JM
Erp JO10-1
Schijndel/DE WIT JO9-3 VOW JO9-1JM
VOW JO9-2JM
Erp JO9-2
SV Unitas'59 JO8-4
VOW JO8-1JM
VOW JO8-2
Gemert JO8-4
VOW MO17-1
Boskant MO17-1
VOW MO15-1
Achilles Reek MO15-1 (9-tal)
VOW MO11-1
EMK MO11-1
SCG'18 MO11-1
VOW MO11-2
VOW J07-1
Rhode JO7-3

VOW Senioren 20 november 2022
14:30u
12:00u

VOW 1
OSS'20 VR1

Nieuw Woensel 1
VOW VR1

12:30u
9:00u
11:00u
9:30u
8:45u
9:30u
8:30u
11:00u
14:30u
11:30u
9:00u
8:30u
10:15u

Het Alzheimer Café Uden-Veghel en Alzheimer Café 't
Groene Woud bieden u op dinsdag 29 november de
voorstelling “Ach, die lieve oudjes” aan.
De theatervoorstelling is een voorstelling van een uur
waarin op ludieke wijze uitleg over dementie gegeven
wordt door Annemie Ruijs (psychologe), Kenneth van
Doremalen (piano docent & muziektherapeut) en Resi
Spijkers (trainingsacteur & coördinator Welzijn). De vier
belevingsfases van dementie komen aan bod, zoals de
‘bedreigde ik’, de ‘verdwaalde ik’, de ‘verborgen ik’ en de
‘verzonken ik’. Naast de voorstelling is er volop
gelegenheid voor het stellen van vragen aan deskundigen.
U bent van harte welkom op dinsdag 29 november in de
Brink, Antoniusplein 7 in Eerde. De toegang is gratis. De
zaal is open om 19.00 uur, de voorstelling begint om 19.30
uur, na de pauze is er volop gelegenheid tot het stellen van
vragen en het delen van ervaringen. De avond is mogelijk
gemaakt vanuit de Rabo ClubSupport. Deze avond is
bestemd voor mantelzorgers, vrijwilligers, verzorgers en
iedereen die meer wil weten over dementie.
Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor mensen
met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en
andere belangstellenden. Elke maand organiseren we een
bijeenkomst waarbij we praktische informatie over
dementie bieden, als ook gezelligheid en sociaal contact.
Voor meer informatie kunt u mailen naar:
noordoostbrabant@alzheimervrijwilligers.nl of
shertogenboschbommelerwaard@alzheimervrijwilligers.nl
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Nieuwe jeugdheersers Reigerland
Afgelopen zaterdag was het
dan zover. Na een prachtige
avond op het 11-11 bal was
het de beurt aan onze jeugd
om er een gezellige
carnavalsmiddag van te maken in het dorpshuis.
Dit jaar geen spelletjes, maar een loting om te bepalen wie
de jeugdheersers van Reigerland zouden worden. Maar
voor die loting begon vond eerst ‘’De grote Reigershow’’
plaats.

Uitslag loterij cv De Reigers
Tijdens het 11-11bal hebben we de
winnende loten van de jaarlijkse loterij
getrokken.
Carnavalsvereniging De Reigers dankt
iedereen voor hun bijdrage. Mede met deze
opbrengst kunnen we van Carnaval in
Zijtaart een waar feest maken.
De prijzen worden thuisgebracht.

1ste prijs lot nr. 3382
2de prijs lot nr. 3271
Jill Barten toonde haar zang- en pianokunsten aan het
3de prijs lot nr. 0093
publiek en liet de zaal even helemaal stil worden. Wat een
4de prijs lot nr. 2494
talent én wat knap om helemaal live op het podium te
5de prijs lot nr. 1423
zingen. Daarna was het de beurt aan de LOLgirls. Tessa,
6de prijs lot nr. 1471
Jinte, Sanne en Skye dansten op het nummer Modeshow de
7de prijs lot nr. 0037
sterren van de hemel waarna een oorverdovend applaus
8ste prijs lot nr. 2181
voor hen volgde.
9de prijs lot nr. 2810
Tussendoor keken we naar optredens van onze eigen
Masked Singers. Vier bekende Zijtaartse personen doken in 10de prijs lot nr. 2804
de kledij van een koe, een aap, een brandweerman en een
leeuw. Door vragen te stellen kwamen de kinderen uit
Zijtaart achter de identiteit van de personen in het pak.
Hans vd Laar, Jeroen Bosch, Teun vd Heijden & Amy van
Asseldonk nogmaals bedankt voor jullie inzet en geweldige
optreden.
Na een spannende loting sprong het nieuwe viertal daarna
door het witte doek om zich te onthullen aan het publiek.
Jeugdprins Jens, Jeugdprinses Madelon, Adjudant Guus,
Adjudante Britt en Nar Mees gaan er samen met de
jeugdraad, bestaande uit: Bente, Esmee, Fenne, Filip, Floor,
Guus, Hanne, Jesse, Loek, Luuk, Lynn, Robin, Tess, Thijs
en Tren een geweldige carnaval van maken. Te beginnen
met hun eigen receptie op zaterdag 19 november in het
dorpshuis. Graag tot dan!
Groetjes,
Jeugdcommissie CV de Reigers
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11de prijs lot nr. 0766
12de prijs lot nr. 2289
13de prijs lot nr. 0556
14de prijs lot nr. 0807
15de prijs lot nr. 3253
16de prijs lot nr. 2162
17de prijs lot nr. 0779
18de prijs lot nr. 0724
19de prijs lot nr. 3577
20ste prijs lot nr. 2898

Druk- en zetfouten onder voorbehoud.

L’Attague speelt rock met
passie in De Afzakkerij
De uit Geldrop afkomstige band
L’Attaque bestaat uit ervaren rockers die putten uit
jarenlange professionele ervaring. Op zondag 20
november om 15.00 uur staan ze op het podium van de
Afzakkerij op de Noordkade in Veghel. Hun repertoire
bestaat uit overbekende rockklassiekers van o.a. Foo
Fighters, Deep Purple, Queen en Lenny Kraviz , maar ook
uit ongebruikelijke nummers of onverwachte keuzes zoals
muziek van Stevie Wonder of The Sparks. De toegang is
gratis.
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Onthulling Prins Hans IV en Adjudant Roel
In een mooi gevuld dorpshuis werd
afgelopen vrijdag voor de tweede keer
Prins Hans onthuld en werden o.a. de
nieuwe pakken van de Raad van 11 &
bestuur, nieuwe pakken van de boemelaars
én de nieuwe pakjes van de Paarse
dansmariekes geshowd. Een mooie avond
waarop Prins Hans IV de zaal nog toesprak
met een mooie speech. Onderstaand te
lezen:

Goeie avond Reigers en Reigerinnekes
Hier sta ik dan voor het 2e jaar op rij.
Ik ga men eigen niet zo uitgebreid meer voorstellen hier
want gullie zult me wel vort een bietje kennen. Ik ben nog
steeds Hans van den Oever en ben nog steeds getrouwd met
Daimy van Zutphen.
Zoals jullie weten hebben we een dochter Yara en
verwachten we in mei ons 2e kindje.
En ook menne adjudant Roel en z’n vrouw Nicole hoeven
we niet echt meer voor te stellen. Want die kenne jullie ook
nog wel van vorig jaar. Maar ik wil wel van dit moment
gebruik maken om ze te bedanken dat ze nog een jaar met
ons op pad willen. En voor alle leuke momenten die we met
hun al meegemaakt hebben. Ik ben ook blij dat we jullie zo
goed hebben mogen leren kennen.
Maar toch ff terug komend op vorig jaar, door de
maatregelen zag het carnavalsjaar er heel anders uit. We
baalden enorm want het weekend na onze bekendmaking
kon de prinsenreceptie niet doorgaan. Uiteindelijk werden
we toch verrast, en is er een hele leuke alternatieve
prinsenreceptie voor ons georganiseerd. We gingen met de
duo fiets door seitert heen waar bij verschillende huizen
vrienden, familie en leden van de carnavalsclub stonden.
Ook zijn we bij VOW, Kleijngeld en de Reiger geweest,
overal speelden we een spel en vooral de borrel na het spel
mocht zeker niet vergeten worden. We hebben echt genoten
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van deze dag en we voelden ons vereerd om te zien wat
iedereen voor ons geregeld had.
En toen hebben we lang gedacht dat er in 2022 helemaal
geen carnaval meer gevierd zou worden. Maar het scenario
waarop we allemaal gehoopt hadden, maar niet meer
verwacht hadden werd ineens toch werkelijkheid. We
mochten toch carnaval gaan vieren. Het was niet de
carnaval zoals we die van eerdere jaren kennen, maar we
mochten eindelijk weer met heel het Seiterts volk samen
komen en feesten in de kroeg. Ik heb bewondering voor de
mensen die het in korte tijd mogelijk hebben kunnen maken
dat we 4 dagen feest konden vieren. Wat hebben veel
mensen zich hiervoor ingezet en wat is er hard gewerkt!
Echt SUPER!
Ik heb vorig jaar gezien
dat vanaf het moment dat
ik als Prins onthuld was,
mijn vriendengroep ‘Ut
Boeit Nie’ en onze families
ook vol enthousiasme aan
de slag zijn gegaan en ook
al heel wat geregeld
hebben. Ook voor hun ben
ik blij dat ik nog een
jaartje door mag gaan als
Prins, want zo kunnen zij
ook aan het Seiterts volk
(en omstreken) laten horen
en zien wat zij allemaal
gedaan hebben.
Wij hebben er dit jaar ook weer heel veel zin in! En we
hopen dat we ons enthousiasme met jullie kunnen delen. We
gaan er dit jaar weer een ouderwetse carnaval van maken
met alles erop en d’r aan. Ik heb er heel veel zin in om dit
alles met jullie mee te gaan maken. Vandaag is de aftrap
van het carnavalsseizoen, dus laten we maar direct gaan
beginnen met er een mooie feestavond van te maken!
Onder ons nieuwe motto:
OP ONS KUNDE BOUWE
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Scoren
Maar inderdaad is het
gemakkelijker scoren met een
sterke mening dan met een
vraag. Je krijgt ook geen
promotie als je goede
vraagkwaliteiten bezit. Men
zoekt eerder een leidersfiguur of
iemand die knopen kan
doorhakken. En dat zijn
inderdaad ook kwaliteiten, maar
er is niks mis met iemand die
goede vragen kan stellen (het is
mijn vak zelfs).
Onwetendheid en twijfel
Hoe sneller iemand in staat is te
reageren (liefst met een gevat
antwoord) hoe hoger hij scoort. Nadenken wordt vaak
minder gewaardeerd. We willen weten (zéker weten) waar
we aan toe zijn. De spanning van niet-weten is moeilijk te
verdragen.

Interpunctie
Twijfelen is niet sexy
Louis van Gaal zegt het heel vaak: dat is een domme vraag.
Anderen zeggen weer: domme vragen bestaan niet. Een
vraag stellen betekent in elk geval dat je iets niet weet. En
veel mensen vinden het lastig om toe te geven dat ze iets
niet weten. Terwijl dat helemaal niet erg is; als je het
antwoord krijgt weet je het waarschijnlijk wél voortaan.
Waarom geen vragen?
Sommige vragen zijn best lastig om te stellen. Kleine
kinderen hebben daar geen last van en blijven maar
doorgaan met hun “waarom??” Maar volwassenen denken
al gauw dat ze iemand tot last zijn, een onbeleefde vraag
stellen, iemand voor het blok zetten, etc. Misschien zijn we
soms bang om dom over te komen.

Van mening veranderen
Een mening hebben is één, maar veranderen van mening
kan al helemáál niet. Als je eenmaal iets geroepen hebt,
móet je erachter blijven staan. Onzin! Als je na rijp beraad
beseft dat jouw oorspronkelijke mening over iets niet klopt
(of niet meer klopt), of misschien nooit geklopt heeft, dan is
het juist heel krachtig om erop terug te komen.
Zeggen dat je je mening bijstelt, omdat je ziet dat je het mis
had. Helemaal niks mis mee.
Zwakte
Toch wordt dit vaak gezien als zwakte, als iemand die niet
weet wat hij wil/vindt. Maar juist het erover nadenken
betekent dat men niet zo maar klakkeloos wat roept.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
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Favoriete muziek: Het PSV-clublied
Dit wil ik later worden: Profvoetballer

Pupil van de week: Siem van der Heijden
Zondag 6 november was
Siem van der Heijden Pupil
van de week bij de wedstrijd
VOW 1 – WEC 1. Hij heeft
een hele leuke dag gehad.
Naam: Siem van der Heijden
Leeftijd: 8 jaar
Ik voetbal bij VOW in de:
JO9-1
Mijn positie op het veld:
Linksvoor
Dit vind ik leuk aan voetbal:
Om samen met mijn
vrienden te kunnen spelen

Mijn ervaring als Pupil van de week:
Ik vond het leuk om Pupil van de week te zijn. Toen ik bij
VOW kwam mocht ik warm lopen samen met de
reservespelers. Ook kreeg ik een mooi shirt aan en werden
er foto’s gemaakt. Samen met de scheidsrechter mocht ik
mee het veld oplopen. Toen mocht ik een goal scoren bij de
tegenstander, dat ging heel goed!
Toen begon de wedstrijd. Tot de rust bleef het 0-0, maar ik
vond VOW wel beter. In de tweede helft scoorde WEC 2x
en toen kreeg VOW een penalty en scoorde Bartje: 1-2.
Toen was de wedstrijd afgelopen. Het was wel koud, maar
in de kantine wad het warm en druk. We werden flink
verwend en hebben ook nog Ajax-PSV gekeken. Dat werd
ook 1-2. YES!
Dank je wel voor deze leuke dag,
Groetjes Siem

Verhalen, sagen, legenden uit de

De beste voetbalclub: PSV
Mijn favoriete voetbalspeler: natuur
Xavi Simons
Mijn hobby’s zijn: voetbal,
Lezing IVN Veghel door Rini Kerstens
drummen en gamen
Het lekkerste eten vind ik:
De donkere dagen voor kerst zijn
Friet, pannenkoeken en pizza
uitermate geschikt voor het vertellen
van mooie verhalen. Op
donderdagavond 24 november zal Rini
Kerstens op uitnodiging van
natuurvereniging IVN Veghel een
avond vullen met verhalen, sagen en
legenden uit de natuur. Maretak en kerst gaan hand in hand,
maar waarom? Vliegt er een heks op een heksenbezem door
de nacht of is het toch anders? Judasoor is een paddenstoel;
wat is de relatie met Judas? De eerst bloeiende varen moet
nog gevonden worden en toch gingen mensen er vroeger
naar op zoek …
Mensen leefden vroeger dichter bij de natuur en waren er
bovendien zeer afhankelijk van. Geloof en bijgeloof
speelden een belangrijke rol in hun leven. De verschillende
verschijnselen die hen omringden waren aanleiding voor
verhalen, sagen, legenden. Die verhalen vertellen ons iets
over hoe mensen vroeger stonden tegenover de natuur en
natuurverschijnselen. Verhalen waardoor we met andere
ogen kijken naar de natuur; ze vestigen de aandacht op
details die wij vaak niet opmerken en vertellen ons over
planten, dieren en paddenstoelen, over kabouters en heksen;
maar ze vertellen ons ook over mensen.
Een aantal van die mooie verhalen zal op deze avond, rijk
geïllustreerd, verteld worden door Rini Kerstens in het
Pieter BrueghelHuis, Middegaal 25 in Veghel. De avond
duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur en aan deelname zijn
geen kosten verbonden.
Meer informatie www.ivn-veghel.nl of 06 - 182 754 63.
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Theatereditie Luistercafé bengt eerbetoon aan Brigitte
Kaandorp
Op vrijdag 2 december om 20.30 uur wordt in de
Apotheek aan de Noordkade voor de eerste keer de
Theatereditie van het Luistercafé georganiseerd. Deze
eerste special staat in het teken van de koningin van het
Nederlands cabaret, Brigitte Kaandorp. De
Theatereditie is een Blauwe Kei-productie in
samenwerking met de Noord Oost Brabantse
Bibliotheken en Cultuur Haven Veghel.

pagina 9

Hommage aan het Nederlandse theaterlied met muziek
en verhalen
Teun Beurkens, Ramon Chatrer en Bas van de Ven, alle
drie in 2019 afgestudeerd aan de Bossche
Koningstheateracademie, brengen speciaal voor de
theateredities van het Luistercafé hommages aan grote
auteurs, componisten en vertolkers van het Nederlandse
theaterlied. Samen met cabarethistoricus Frank Verhallen
en bibliothecaris Sonja van den Heuvel duiken zij in het
leven en repertoire van de hoofdpersoon en schetsen
daarmee een prachtig portret.

Tickets
De gratis tickets voor de Theateredities zijn verkrijgbaar via
de website van de Blauwe Kei, Theater aan de Noordkade,
www.blauwekei.nl/luistercafe, via de website van de
Bibliotheek www.nobb.nl/activiteiten en bij alle Noord
Oost Brabantse Bibliotheken.
Brigitte Kaandorp is zestig geworden, een mooie
gelegenheid voor een eerbetoon aan haar repertoire. Tijdens Er is ook een Noordkade Luistercafé Theatereditie op 3
februari. Dan staat Annie M.G. Schmidt centraal. Op 2 juni
haar studie Nederlands treedt Brigitte al regelmatig op in
staan de schijnwerpers gericht op Maarten van Roozendaal.
cafés, jongerencentra en studentensociëteiten. Daar scoort
ze hoge ogen mee en het succes smaakt naar meer. Ze stopt
met haar studie, doet mee aan cabaretfestival Cameretten en
wint met een overrompelend, hilarisch optreden. Daarna
gaat het heel snel. Inmiddels heeft Brigitte meer dan twintig
theatershows geschreven en gespeeld. Haar populariteit
dankt ze vooral aan haar absurdistische conferences, maar
KENNISMAKER JOSÉ VAN ESCH WEET
steeds vaker kiest ze voor de afwisseling met ontroerende
liederen.
ALLES OVER MANDALA’S, of bijna
VEGHEL - Wat is een mandala, hoe kun je ze
borduren en is het echt alleen iets voor vrouwen? Op al
deze vragen heeft Kennismaker José van Esch een
antwoord.
Een mandala of magisch wiel staat symbool voor
oneindigheid en laat zien dat alles met elkaar in verbinding
staat. Als je vaste mandalavormen maakt, leer je te
structureren vanuit het middelpunt. Dat werkt dieper door
dan je denkt. En daar weet José van Esch echt alles van. Ze
tekent en borduurt mandala’s en is ervan overtuigd dat
iedereen hier zijn ziel en zaligheid in kwijt kan. Kortom,
iedereen kan het! Als je meer wil weten over wat een
mandala is, wat het voor je doet en hoe je ze kunt borduren,
dan is deze KennisMaker echt iets voor jou! En jazeker,
ook voor mannen is dit een hele leuke.
KennisMakers
De Bibliotheek is de plek bij uitstek om kennis te delen.
Over boeken of literatuur en natuurlijk ook over hele
praktische of technische kennis. De Bibliotheek heeft alleen
niet alle competenties direct in huis en daar komen
vrijwilligers om de hoek kijken. Want bij KennisMakers
krijgen zij een podium om hun kunde gratis te delen.
Toegang
De lezing van José van Esch is de tweede in deze serie en
vindt plaats op dinsdag 29 november. We starten om 19.00
uur in de Bibliotheek Veghel. De toegang is gratis maar wel
graag vooraf aanmelden via www.nobb.nl/activiteiten.
Op dinsdag 6 december is de volgende KennisMakers.
Ook in de Bibliotheek Veghel. Dan is Jigsaw te gast en
komen alle ins en outs van de Ierse folk aan bod.
Tot KennisMakers!
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Groei & Bloei: Lezing van Gerrie Veenstra,
kwekerij De Botterhutte (Halle)
Groei & Bloei afd. Meierijstad ontvangt op donderdag 24
november Gerrie Veenstra van kwekerij De Botterhutte in
Halle. Gerrie was al eerder voor een lezing te gast. Dat is
dermate goed bevallen dat wij hem graag nog een keertje
horen.
Het onderwerp van de lezing is: schaduwplanten. Welke
plant in welk gedeelte van de tuin blijft natuurlijk een
belangrijk onderwerp voor elke tuinier. Gerrie zal ons
beslist een stukje wijzer maken en laten zien wat er
allemaal mogelijk is in de schaduw.
Als u meer wilt weten over het groenaanbod van Groei &
Bloei afdeling Meierijstad, dan is een bezoek aan onze
website www.meierijstad.groei.nl aan te bevelen.
Locatie: Wijnu-gebouw Wilgenstraat 15, 5461 EA, Veghel
Aanvang 20.00 uur. Voor leden van Groei & Bloei gratis,
voor niet-leden € 3,50.

No-nonsense rock van
Projectmanager in De Afzakkerij
Op zaterdagavond 19 november vanaf 20:30 uur is
cultuurcafé De Afzakkerij op de Veghelse Noordkade
voor liefhebbers ‘no-nonsense rock’ of zoals de
headliner zelf zegt: “wegwerpliedjes met
eeuwigheidswaarde”. De band Projectmanager speelt
aanstekelijke korte nummers die niets anders doen dan
het publiek vermaken. Voorafgaand aan hun optreden
bijten de garagerock boys van Killed by Martians het
spits af met een stevig voorprogramma bestaande uit
staccato rock, met een voorliefde voor een bak herrie.
De toegang is gratis.
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Nieuws uit spanje
Voor zijtaart

Sinterklaas en zijn pieten hopen dat zij alle
kinderen uit Zijtaart weer zullen zien!
Graag tot ziens op zondag 27 november!
Groeten,
EGZ Sinterklaascommissie
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