Uitnodiging openbare vergadering dorpsraad

Jaargang 32 nr. 09

Op woensdag 30 november is er weer een openbare vergadering van de dorpsraad. We
nodigen u graag uit om hierbij te zijn.

© zijtaarts belang
Banknr.:
NL69RABO0160809002
t.n.v. Stg. Dorpsnieuws
Zijtaarts Belang
Rabobank Uden-Veghel

wanneer:
waar:
tijd: vanaf

30 november
Het Klooster, grote zaal
20.00 uur

Vooraf wordt u een kopje koffie of thee aangeboden en achteraf nog een drankje om nog
even na te kletsen. Wethouder Jan van Burgsteden zal hierbij aanwezig zijn evenals onze
buurtadviseur Reny Nijssen.
Agenda:
● opening en terugblik
● mededelingen
● gedeeld vervoer Zijtaart
● Dorpsschouw en meldingen.
● Zorg en Welzijn
● bedrijventerreinen Kemkens/Doornhoek
● 150 jaar Zijtaart
● Wonen
● Rondvraag
We zien u graag. Mocht u nu al vragen hebben, stel deze dan via de
dorpsraad@dorpsraadzijtaart.nl
Wees welkom.
Dorpsraad Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 27 november 10.30 uur Eucharistieviering Pater Holterman
(Gem.Koor)
Wij gedenken: Jaargetijde Toos Langens- van der Linden en overl.familieleden; Johan en
Doortje van Nunen- Brugmans; Jaargetijde Rita van Nunen- Roefs; Jan van den Tillaart
(vanw.verjaardag); Intentie Uit Dankbaarheid.

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
Zijtaart:
Kerkberichten
Zorg en Welzijn Zijtaart
Vervoersdienst Zijtaart
Dorpshuis Zijtaart
Basisschool "Edith Stein"

36.58.61
06-46.59.59.16
35.22.32
36.66.79
36.51.68

24 nov. – 230 nov. 2022

Kopij voor nr. 10
Inleveren uiterlijk
28 nov. 19.00u bij:
Jac Schuurmans
Corsica 10 A
Tel. (0413) 35 05 64 of
Email: Dorpsnieuws@
ZijtaartsBelang.nl
Website:
www.ZijtaartsBelang.nl
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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

EHBO Zijtaart viert
70 jarig bestaan
Na een jaartje uitstel heeft
EHBO-Zijtaart het 70 jarig
jubileum van de vereniging
gevierd.
De druk bezochte avond werd
geopend door de voorzitter
met een kleine toespraak over
de vereniging. Inmiddels
stond er een heerlijk buffet
klaar en mocht Rien Dekkers,
al meer dan 53 jaar lid van de
vereniging, deze samen met de voorzitter openen.

Kennisgeving
Bedroefd en begaan moeten wij berichten dat

Ans Rietbergen
afgelopen week is heengegaan.
Een slopende ziekte werd haar fataal.
Als dochter van Hendrik Rietbergen en Nel Thijssen
werd zij in 1947 in Zijtaart geboren.
Zij laat haar man Okke Ferwerda achter in het Friese
land, waar zij samen vele actieve, betrokken en
reislustige jaren hebben doorgebracht. Dat wilden zij
nog vele jaren blijven doen.
Jan, Riet, Ton en Martien
Correspondentieadres:
Middegaalspad 96, 5461 BH Veghel

ZIJTAARTSE
JEUGDNATUURVERENIGING

Avondwandeling

Tijdens het eten werden de gasten vermaakt door een
tafelgoochelaar, wat zeer vermakelijk was.
Na het eten werd er onder het genot van een drankje nog
gezellig nagepraat over het 70 jarig bestaan. Voor ons als
bestuur was het een zeer geslaagde avond, waarbij we onze
leden waarderen en bedanken voor hun jarenlange
vrijwillige inzet tijdens de evenementen waar we voor
gevraagd worden.
Op naar een mooie toekomst voor onze EHBO vereniging
Zijtaart.
Het bestuur

Aanstaande vrijdagavond 25 november verzamelen
we bij het Klooster voor onze avondwandeling. ’s
Avonds is er natuurlijk ook van alles te zien en is het
extra spannend, omdat het dan donker is. Door de
duisternis zie je alle dingen anders en zie je dingen die
je normaal niet ziet, bijvoorbeeld vleermuizen of uilen
maar ook sterretjes (als je over een tak struikelt). We
nemen geen zaklampen mee en zoeken de donkerste
zandwegen van Zijtaart op. Je zult merken dat je toch
veel ziet als je ogen eenmaal aan het donker gewend
zijn.
Als je mee wilt, zorg dan voor warme kleding en
laarzen of goede stevige schoenen die vies mogen
worden. Ouders zijn ook welkom om mee te gaan. We
vertrekken om 18.30 uur bij het Klooster. Voor
reflecterende hesjes wordt gezorgd. Graag vooraf
opgeven via een Whatsapp bericht bij Ton, Hester of
Cinda. TOT DAN!
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Actief 50+ KBO Zijtaart
Agenda week 48
(28 nov t/m 2 december 2022)
· Dinsdagmiddag EETPUNT,Jeu de Boules, kaarten
, biljartcompetitie
· Woensdagmiddag Kienen, 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
KBO
Uitslagen kaartmiddag 15 november:
Rikken:
1.Bert Vissers
Jokeren:
1.Anneke v.d.Braak
Poedelprijs:
Pieta v.Riel
Loterij:
Riek v.d.Tillaart

44 pnt.
95 pnt.
- 60 pnt.

Uitslagen kaartmiddag 17 november:
Rikken:
1.Bets Oppers
2.Chris v.Helvoirt
Jokeren:
1.Jan v.Zutphen
Poedelprijs:
Riek v.d.Tillart
Loterij:
Marjo Vissers

59 pnt.
51 pnt
136 pnt.
- 54 pnt.

Zijtaartse Bridge Club 2001
Uitslagen van 18 november:
A-lijn:
1.Toon v.Schaijk & Mien Verhoeven
2.Ad & Nellie Vervoort
3.Mari v.Berlo & Christ Verhoeven
4.Gerard Bekkers & Hannie Habraken
5.Huub v.d.Heuvel & Pieter v.Kaathoven
6.Harrie & Rina v.Berlo
7.Clasien Nolle & adriaan v.d.Tillart
8.Ad & Riet Koevoets

57,25 %
56,52 %
52,17 %
50,72 %
50,00 %
49,28 %
43,48 %
40,58 %

B-lijn:
1.Trudy Smulders & Jo de Wit
2.Jo v.Boxtel & Mien Vermeulen
3.Piet v.Schaijk & Mari v.d.steen
4.Bert & Anneke v.Helvoort
5.Tonnie Kivits & Jan Rijkers
6. Lida v.Houtum & Jo Verhoeven
7.Anneke Jans & Maria Pepers
8.Anny v.d.Berkmortel & Marietje v.d.Wijgert
9.Chris & Christien v.Helvoirt

63,19 %
59,03 %
50,69 %
49,31 %
48,61 %
48,61 %
43,75 %
38,81 %
35,42 %

De Afterparty van het festivalseizoen
is Alive & Kicking

VEGHEL – Een succesvol festivalseizoen moet je niet
langzaam laten uitdoven, maar met muzikaal vuurwerk
besluiten. De Noordkade in Veghel trilt derhalve zondag 27
november van 14.00 uur tot 21.00 uur op z’n grondvesten
tijdens het Alive & Kicking Festival. Dé afterparty van het
festivalseizoen waarbij op drie podia door een keur van
muzikanten alles uit de kast wordt getrokken om nog voor
de winterstop nog even te vlammen. Alive & Kicking
festival is een samenwerking tussen Cultuur Haven Veghel
en Live & Booking. Komende editie spelen 12 topacts
verspreid over De Afzakkerij, Podiumzaal en De Malerij,
waaronder Tawny Brothers, The Wetnecks (USA), Heavy
Hoempa, Paul & Pelle, RUM, Spiet, Stoned and Frenz,
Alice Spings, Fritz & Danny en meer. Tickets zijn in de
voorverkoop voor slechts 15 euro (excl. fee) te bestellen via
www.aliveandkickingfestival.nl.
Het Alive & Kicking Festival transformeert de
Cultuurfabriek op Noordkade zondag 27 november in een
indoor festivalparadijs met voor elk wat wils. Bijzonder ook
is deze editie dat er akoestische optredens zijn in de traditie
van MTV Unplugged (Eric Clapton, Nirvana, Alicia Keys
en vele anderen). Een van die acts is Alice Springs: De
feest/folk act van Nederland. Ontstaan in rokerige kroegen
en doorgegroeid naar de grote podia van Nederland. Ze
deelden het podium met Guus Meeuwis, Miss Montreal,
Kensington, Di-RECT, Vangrail, Golden Earring, De kast
en TenTemPiés.
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Biljartclub Actief 50plus KBO Zijtaart

SPORTAGENDA

Uitslag wedstrijden onderlinge competitie
KBO Zijtaart week 46

VOW Jeugd zaterdag-26 november 2022
VOW JO19-1
SV Unitas'59 JO19-2
VOW JO17-1 Blauw Geel'38/JUMBO JO17-3
VOW JO15-1JM ST Toxandria/VIOS'38 JO15-2GJM
FC de Rakt JO13-1JM VOW JO13-1
Sparta'25 JO10-5
VOW JO10-1
Blauw Geel'38/JUMBO JO10-5 VOW JO10-2JM
VOW JO9-1JM
Avesteyn JO9-2JM
Gemert JO9-3
VOW JO9-2JM
VOW JO8-1JM
Wilhelmina Boys JO8-3JM
Blauw Geel'38/JUMBO JO8-7 VOW JO8-2
ELI MO17-1
VOW MO17-1
VOW MO15-1
OSS'20 MO15-1
VOW MO11-1
Mierlo Hout MO11-1
Schijndel/DE WIT MO11-1 VOW MO11-2
SCMH J07-1
VOW J07-1
VOW Jeugd maandag-28 november 2022
VOW MO15-1
Achilles Reek MO15-1 (9-tal)

Cor Kremers
15
Jan de Wit
24
Toon Nelissen
37
Wim vd Sanden
33
Mari Jonkers
19
Henri vd Linden
14
Thieu Dortmans
8
Ad vd Ven
31
Theo van Asseldonk 26
Ton de Rooij
18
Frans vd Broek
20
Frans van Leuken
42
Wim Kremers
24
Jan van Boxmeer
17
Cor Vissers
12
Annemieke vd Linden 12
Toon Cissen
57
Cor van Zutphen
55
Hans van Erp
60
Theo van Eert
35

1 Willy vd Berkmortel 27
13 Jan vd Oever
19
29 Cor van Zutphen
55
44 Adriaan vd Tillart 23
14 Rien van Tiel
30
18 Annemieke vd Linden 12
4 Andre Schepers
44
28 Tonn Verbruggen 25
37 Theo vd Laar
18
13 Frans van Leuken 42
18 Chris van Helvoirt 16
49 Martien van Eert
20
11 Toon vd Oever
33
20 Tonnie van Uden 32
15 Wim vd Sanden
33
16 Piet vd Tillaart
29
52 Ad vd Ven
31
46 Toon Verbruggen 73
49 Martien Verbruggen 64
29 Albert van Dinter 9

32
9
65
15
37
7
24
27
23
36
20
17
22
44
21
9
39
54
92
13

14:30
14:30
11:30
11:30
9:15
8:45
11:00
10:00
11:00
10:15
13:00
11:30
9:30
10:15
10:00
19:00

VOW Senioren 26 november 2022
17:00u

VOW VR30+1

Erp VR30+1

VOW Senioren 27 november 2022
14:00u
11:30u
10:00u
10:30u
11:00u
11:00u
11:00u

Mariahout 1
Boekel Sport 5
SV Olland 35+1
VOW VR2
Rood Wit'62 3
VOW 4
VOW 3

VOW 1
VOW 5
VOW 35+1
Boekel Sport VR2
VOW 2
DVG 3
Avesteyn 3

SPORTUITSLAGEN
Buurtcompetitie Biljarten Zijtaart
seizoen 2022 - 2023
Uitslagen 14-11-2022
Het Einde vd Straat - Leins./Hoolstraat
Jekschotstraat - Rudebroeck
Den Doornhoek - Het Begin vd Straat
Rond de Bulte - Rond de Kerk
Krijtenburg - Grootveld/Corsica

50
62
52
40
51

-

57
50
65
40
49

Tussenstand na 5 speelavonden
Plaats

Naam deelnemer

Gesp. Ptn
wed voor
1 Den Doornhoek
5
287
2 Krijtenburg
5
284
3 Het Begin v.d. Straat
5
278
4 Jekschotstraat
5
271
5 Rond de Bulte
5
253
6 Het Einde v.d. Straat
5
249
7 Leinserondweg/Hoolstraat 5
242
8 Rudebroeck
5
241
9 Grootveld/Corsica
5
237
10 Rond de Kerk
5
223
45

Ptn
tegen
245
237
255
257
259
239
252
247
287
287

Gesp
gem.
57,40
56,80
55,60
54,20
50,60
49,80
48,40
48,20
47,40
44,60

2342 2278 52,04
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CHRISTUS KONING
Niet als een vorst hoog te paard,
niet met wapengekletter
of met ijzeren vuist,
wil Christus onze Koning zijn.
Niet wonend in paleizen,
niet rondgaand in een gouden koets
of zittend op een hoge troon,
wil Christus onze Koning zijn.
Niet met een zware kroon,
niet met de scepter van macht
of met een leger dienaren,
wil Christus onze Koning zijn.
Christus is onze Koning,
hangend aan een kruisbalk,
vernederd als een slaaf,
midden tussen misdadigers.
Christus is onze Koning,
als Hij zijn spotmantel draagt
en met doornen wordt gekroond,
vertrapt met de kleinsten.
Christus is onze Koning:
een Koning van liefde
en van solidariteit ten dode,
Koning van een omgekeerde wereld.
Wim Holterman osfs

Gemeente Meierijstad organiseert
filmfestival voor vrijwilligers
Vrijwilligers zijn enorm belangrijk in onze samenleving. Er
gebeurt in Meierijstad ontzettend veel dankzij deze mensen,
die zich vrijwillig inzetten voor hun medemens, activiteiten
organiseren of helpen bij bijvoorbeeld het vele werk dat
binnen een vereniging moet gebeuren. Gemeente
Meierijstad is erg trots op deze vrijwilligers en wil hen
graag persoonlijk bedanken door een filmfestival te
organiseren.
Filmfestival op zaterdag 10 december 2022
Wegens het grote succes van de voorgaande filmfestivals
biedt gemeente Meierijstad de vrijwilligers van Meierijstad
op zaterdag 10 december een gratis bioscoopbezoek aan in
theater De Blauwe Kei in Veghel. Het filmfestival is voor
de mensen die zich vrijwillig inzetten in de gemeente
Meierijstad. De vrijwilligers kunnen een keuze maken uit
drie actuele films. Om zoveel mogelijk vrijwilligers in de
gelegenheid te stellen naar de bioscoop te gaan, mogen er

geen introducé(é)s worden meegenomen. Kies het aantal
tickets ( 1 per persoon, je kunt voor max. twee personen per
keer bestellen) Er zijn per film 440 stoelen beschikbaar en
er is één consumptie na afloop per persoon inbegrepen.
Men kan zelf een plek uitkiezen in de zaal. Reserveringen
worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
Welke films?
De volgende films zijn geselecteerd voor het filmfestival:
•
13.00 uur Silence of the tides
•
16:00 uur Ticket to Paradise
•
20.00 uur Bullet train

Aanmelden met actiecode
Vrijwilligers kunnen zichzelf vanaf nu aanmelden voor één
film naar keuze aanmelden met een actiecode. Alle
vrijwilligersorganisaties van Meierijstad hebben per e-mail
hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen met daarin
een actiecode. Via deze actiecode kan men zich aanmelden
voor één film naar keuze. Aanmelden kan via de website
van www.blauwekei.nl/vrijwilligersdag.
Of direct via de volgende links:
Silence Of The Tides 13.00 uur www.blauwekei.nl/silence
Ticket To Paradise 16.00 uur www.blauwekei.nl/paradise
Bullet Train
20.00 uur www.blauwekei.nl/bullet
Bij het bestellen moet u een actiecode invullen.
Deze is CADEAU2022.
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Interpunctie
Mijn kind voelt zich niet thuis bij mijn nieuwe partner
Als je in een samengesteld gezin woont, is het heel logisch
dat je kinderen aan je nieuwe partner moeten wennen.
Andersom moet je partner ook wennen aan jouw kinderen.
En als je partner ook kinderen heeft, geldt dat ook voor
jou en je kinderen. Maar soms heeft de partner geen eigen
kinderen en is hij (of zij) geen kinderen gewend. Ook dan
loopt het allemaal niet vanzelf, zoals je gehoopt had.
Bizar
Meerdere malen heb ik gehoord dat kinderen zich niet op
hun gemak voelen bij de nieuwe partner. Dat kan zich uiten
in vreemd en bizar gedrag, maar soms ook dat ze niet
gewoon aan de stiefmoeder vragen wat er gegeten wordt, of
dat ze stiefvader negeren. Ze weten niet hoe ze moeten
omgaan met de nieuwe partner. Daar zit lang niet altijd iets
negatiefs aan, maar meer: het is hier anders, ik ben voel me
niet thuis.
Stel geen lastige vragen
Sommige ouders gaan dan moeilijke vragen stellen aan een
kind. Waarom doe je dat? Kinderen kunnen daar vaak niet
op antwoorden, doen het niet om “vervelend” te zijn. Maar
het is natuurlijk wél vervelend. Dus er moet wel worden
ingegrepen, en liefst redelijk snel. Hoe langer je wacht, hoe
meer dit gedrag is ingesleten, en hoe moeilijker het is om
het te veranderen.
Een koekje of snoepje vragen
Ik heb wel eens gehoord dat een kind aan een stiefmoeder
(bonusmoeder) geen koekje durfde te vragen en dan zijn
vader app-te om dat koekje te vragen. Vader zag daar geen
kwaad in, hij was zelf vroeger ook verlegen. Als je in zulke
situaties het kind niet snel helpt, wordt het zo gewoon, dat
het later ook geen nieuw gedrag meer durft te oefenen. Een
stiefmoeder in een dergelijke situatie zal zich dan altijd nog
meer buitenstaander
voelen dan zij zich
waarschijnlijk tóch al
voelt. Zo’n relatie is
dan bij voorbaat al veel
lastiger, dan dat je het
in het begin oplost.
Hoe oplossen?
Daar is geen
eenduidige tip over te
geven. Elke situatie is

anders. Maar vaak is het op zich snel en gemakkelijk te
verhelpen. Wel is het belangrijk dat je ook kijkt naar de
patronen die zich in de toekomst zouden kunnen vormen,
zodat je voorkomt dat dergelijke situaties op een ander
niveau zich toch weer herhalen. Ook dat is vrij gemakkelijk
aan te pakken. Als je het ziet aankomen, kun je vooraf al
ingrijpen. Dan ontstaan er geen ongemakkelijke situaties.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Derde plaats voor viertal De Reigertjes
Zondag mocht het viertal van ponyclub De Reigertjes
aantreden in de ring in Liempde voor hun piratenkür
op muziek. Helaas kon Claire niet meedoen, maar er
werd in de 8-jarige Lieke een goede vervanger
gevonden. Lynn, Sieb, Niek en Lieke vormden samen
met hun pony’s een mooi geheel. Na een hele goede
generale repetitie was er wat spanning, maar ondanks
dat werd er ook nu een keurige proef neergezet, met
mooie jurycommentaren. Er werden maar liefst 142,26
punten binnengesleept, wat bijna evenveel was als de
score van het als tweede geëindigde viertal.
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De kunstwerken kunnen niet van tevoren
gereserveerd worden.
• Betaalde werken kunnen eventueel later worden
opgehaald in Eindhoven op Daalakkersweg 10-06.
Stichting Onterfd Goed organiseert samen met de gemeente
• Opslag bij Onterfd Goed is mogelijk voor
een verkoopdag van de boventallige kunstwerken uit de
maximaal twee weken (tot de kerst). Koper komt
gemeentelijke kunstcollectie speciaal voor de inwoners van
werk zelf ophalen in Eindhoven, Daalakkersweg
Meierijstad. Deze kunstverkoop vindt plaats
10-06.
•
op zaterdag 10 december tussen 11.00 en 16.00 uur
• Na die tijd worden opslagkosten berekend.
•
locatie: de Koekbouw, Verlengde Noordkade 14 in
•
Verzenden is ook mogelijk. De kosten daarvan
Veghel
zijn:
Heeft u belangstelling? Of wilt u gewoon komen kijken,
o Optie 1 verzenden met Post.nl (max 50 x
kom dan gerust langs.
70 / 2 kilo / geen glas) EUR 10,Herbestemming kunst
o Optie 2 verzenden per kunstkoerier (max
De gemeente heeft een rijke kunstcollectie. Deze is
110 x 120) EUR 40,ondergebracht in het RAADhuis in Schijndel. Daar is een
o Optie 3 verzenden per kunstkoerier (groot
vaste presentatie en een depot, waarvan een gedeelte voor
of max 5 werken) EUR 95,publiek toegankelijk is. Het depot biedt echter niet
Overzicht van de te verkopen kunstwerken staat op de
voldoende plaats om álle kunstwerken van de drie
website www.meierijstad.nl/onterfdgoed.
voormalige gemeenten te bewaren. Daarom is op grond van
• Anonieme kleinere werken vanaf € 50,- (excl.
een aantal criteria een kerncollectie vastgesteld. De werken
korting van 40%).
die tot de kerncollectie behoren blijven in de gemeentelijke
•
Ingelijst werk vanaf € 85,- (excl. korting van
collectie. Voor de overige kunstwerken zoeken we een
40%).
herbestemming. Stichting Onterfd Goed helpt de gemeente
daarbij. Deze stichting is gespecialiseerd in het
herbestemmen van kunst. De collectie wordt geprijsd
volgens de normale criteria van Onterfd Goed. Prijzen
worden bepaald door een drietal commissieleden,
gespecialiseerd in kunst. Op deze prijs krijgen inwoners van
Meierijstad 40% korting.
KENNISMAKER JIGSAW WEET ALLES OVER
Spelregels
IERSE FOLK, of bijna...
• De verkoopdag in Veghel is alleen bedoeld voor
inwoners van Meierijstad.
Wat is Ierse folk, hoe heeft deze muziekstijl zich over de
• Bij aankoop kan om uw legitimatie worden
wereld verspreid en waarom heet Jigsaw Jigsaw? Op al
gevraagd.
deze vragen heeft deze Ierse folkband uit, jawel, Veghel
• Aankopen moeten ter plekke worden afgerekend
een muzikaal antwoord.
(contant of per pin).
• Elke inwoner mag maximaal 2 kunstwerken
Echte voeling met Ierse Folk krijg je natuurlijk het beste ter
kopen.
plekke, in een gezellige pub in het groene Ierland. Of nog

10 december verkoop kunstwerken
gemeentelijke kunstcollectie

•
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beter, in Dublin. Omdat dit qua kosten en organisatie wat
ingewikkeld ligt, hebben we een ander plan. Kom op 6
december gezellig naar de Bibliotheek Veghel. Daar brengt
de folkband Jigsaw je helemaal in Ierse sferen, en dat lukt
ook zonder Guiness. De bevlogen muzikanten vertellen je
alles over jigs en reels, oude en nieuwe songs en de
oorsprong van deze muziekstijl. En hoe kan je nou beter
kennismaken met deze muziek dan door ernaar te luisteren?
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
KennisMaker Jigsaw is de derde in deze serie. De lezing
vindt plaats op dinsdag 6 december. We starten om 19.00
uur in de Bibliotheek Veghel. De toegang is gratis, maar
wel graag vooraf aanmelden via www.nobb.nl/activiteiten.
Tot KennisMakers!
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