Lieve kinderen uit Zijtaart,
Hier volgt een belangrijk bericht uit Spanje!
Zondag 28 november 2021 is het weer zover, want dan vieren wij Sinterklaasfeest in
Zijtaart! Alle kinderen uit Zijtaart zijn met hun papa’s, mama’s en/of opa’s en oma’s van
harte welkom! Om 10.45 uur verzamelen we op het schoolplein en daar verwelkomen we
Sinterklaas en zijn pieten. Het programma is ongeveer om 13.00 uur weer afgelopen.
Graag nog even jullie extra aandacht, want Sinterklaas heeft een verzoek.
Een loyale hardwerkende piet, die al vele jaren alle daken opklimt om cadeautjes en
snoepgoed in de schoenen van alle kinderen te doen, gaat genieten van een welverdiend
pensioen. Om die reden wil Sinterklaas een spectaculair afscheidsfeest voor “Pensioen
Piet” organiseren.
Wie helpt Sinterklaas om er een knalfeest van te maken?
Heb jij een bijzonder talent en heb je zin in een optreden (uiteraard is een optreden in
groepsverband ook mogelijk)?
Geef je dan op voor "Zijtaart's got talent".
Doe dit uiterlijk 14 november 2021 via ons
e-mailadres sinterklaasfeest-zijtaart@outlook.com en vermeld daarbij onderstaande
gegevens:
- naam;
- adres;
- leeftijd;
- telefoonnummer van jouw papa of mama;
- en wat je precies gaat doen en welke muziek je hiervoor nodig hebt.
Sinterklaas hoopt op veel enthousiaste aanmeldingen!
Graag tot ziens op zondag 28 november!
Groeten,
EGZ Sinterklaascommissie
P.s.:
Bij dit evenement houden wij ons aan de dan geldende RIVM richtlijnen omtrent corona.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 17 oktober 10.30 uur Eucharistieviering Pater Charles (Gem.Koor)
Wij gedenken: Jan van den Tillaart en overleden familie van den Tillaartvan den Acker, hier, in Canada en in Nieuw-Zeeland

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
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
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BELANGETJES

DE RIJKE JONGELING

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

Jongeman, ik wil je iets vragen.
Hoe kwam jij op het idee
om naar Jezus te gaan?
Je had toch het gevoel,
dat je goed leefde.
Je hield je aan de Thora
en dat is toch al heel wat.
Het lijkt wel of je twijfelde
aan je manier van leven.
Je liep netjes in de pas,
maar voor Jezus ging je door de knieën.
Liet Hij je zien,
dat er nog méér is tussen hemel en aarde?

EHBO vereniging ook weer gestart
Eindelijk konden we met onze EHBO vereniging ook weer
het nieuwe seizoen opstarten. Na een jaar met bijna
helemaal niets, geen herhalingslessen en evenementen
waarbij onze inzet nodig was, konden we op 13 september
onze jaarvergadering houden bij Kleijngeld op de
Hooizolder.
Op deze avond zijn de aanwezige leden bijgepraat hoe we
weer verder gaan. Ook zijn op deze avond onze aanwezige
jubilarissen in het zonnetje gezet: Evonne van der Pol en
Tiny Bouwens 15 jaar lid, Kim van der Linden 20 jaar lid,
Hanny van Boxmer en Theo van Nunen 30 jaar lid, Peter
Jonkers 35 jaar lid en Cor van Bakel 40 jaar lid.
We hebben de avond gezellig afgesloten met een hapje en
een drankje.
Op 27 september hebben we een interessante lezing gehad
van de Hersenstichting. Daardoor weten wij nu nog meer
over hetgeen wat er allemaal in ons hoofd gebeurt.
Op 18 september zijn we weer gestart met de EHBOopleiding van de nieuwe cursisten. Deze was in december
2020 al gestart, maar moest helaas worden stopgezet
vanwege de toen geldende corona maatregelen. Afgelopen
zaterdag 9 oktober was de laatste cursusdag en tevens het
examen. Met trots kunnen we zeggen dat 8 deelnemers de
cursus met succes hebben afgerond. Dames en heren,
nogmaals van harte gefeliciteerd!

Jongeman, ik vind jouw vraag
ook vandaag nog actueel.
Je weet hoe dat gaat.
We hebben heel veel.
We kunnen van alles.
En toch lijkt ons leven
soms leeg, zo doelloos.
Diep in ons leeft de vraag
naar eeuwig leven,
naar leven volop, nu al.
Dat leven is niet te koop.
Er staat niets over
in reclamefolders.
Eigenlijk weten we het wel:
het levensmodel van Jezus tot het onze maken,
daarin ligt toekomst.
Delen en geven,
leven in verbondenheid met God en mens:
dát is het, we weten het.
Maar het is zo moeilijk.
Je weet dat als geen ander.
Toch blijft jouw vraag,
ook vandaag nog.
Bedankt daarvoor!

Tot slot willen we nog vermelden dat we ook dit jaar weer
meedoen aan de Rabo ClubSupport.
Als lid van de Rabobank kunt u een stem uitbrengen op
EHBO vereniging Zijtaart.
Met deze inkomsten kunnen we in de toekomst weer
Wim Holterman osfs
nieuwe EHBO-ers opleiden en ook weer reanimatie- en
AED-trainingen geven. Dus laat uw stem niet verloren gaan
en stem op EHBO vereniging Zijtaart.
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KBO
Activiteiten week 42:
KBO Zijtaart vertoont de film LION
LION is de prachtige verfilming van de
bestseller “Mijn lange weg naar huis”.
De Indiase jongen Saroo Brierley komt als
5-jarige per ongeluk terecht in een trein die
hem duizenden kilometers door India voert,
ver weg van zijn thuis en familie. Na
wekenlang in zijn eentje te overleven in de
ruige straten van Calcutta wordt hij
geadopteerd door een Australisch echtpaar. Als hij 30 jaar
is gaat Saroo op zoek naar de plek waar hij jaren geleden
zijn familie kwijtraakte.
Deze filmmiddag wordt speciaal
georganiseerd voor de leden van de KBO.
Wanneer: maandag 18 oktober
Waar: Ontmoetingszaal Dorpshuis
Aanvang: 14.00 uur, met een kleine pauze
om een consumptie te kunnen kopen
Kosten film: gratis
Overige activiteiten in week 42:
• dinsdagmorgen repetitie Senioren Koor;
• EETpunt op dinsdag- en vrijdagmiddag 12:00u in

•
•

•
•
•

het Dorpshuis. U kunt zich nog aanmelden (06 423 504 89). De eerste 4 keer slechts € 2,50 per 3
gangenmaaltijd, gesponsord door de Dorpsraad;
dinsdagmiddag biljartcompetitie, Line Dance en Jeu
de boules;
woensdag jaarvergadering 13.30 en 19.30 uur. U
kunt zich nog aanmelden tot en met 15 oktober via
info@kbo-zijtaart.nl. Bij binnenkomst wordt,
overeenkomstig de voorschriften, de corona QR
code gecontroleerd (met ID);
donderdagmorgen 09.00u wandelen (ook voor niet
leden);
donderdagmiddag kaarten en competitie biljarten;
vrijdagmiddag bridgen.

Heb je geen smartphone, dan kun je toch een corona QR
code aanvragen via tel. 0800 - 1421 (van 08.00 – 20.00u).
Na het maken van keuze 1 vragen ze jouw BSN nummer en
postcode en krijg je indien de vaccinaties in order zijn, je
QR code geprint thuisgestuurd.

Tot 25 oktober kunt u uw stem uitbrengen bij
Rabo ClubSupport.
KBO-Zijtaart doet daar aan mee en hoopt van harte op uw
stem.
Ook Seniorenkoor De vrolijke Zangers doet hieraan mee
en zijn u zeer dankbaar voor uw stem.
Indien u hulp nodig heeft bij het uitbrengen van uw
stemmen, neem dan gerust contact op met een van de
bestuursleden. Laat vooral uw stemmen niet verloren gaan
en besteed een deel van de winst van de coöperatieve
Rabobank aan een goed doel.

KBO
Uitslagen kaartmiddag 7 oktober:
Rikken:
Willy v.d.Berkmortel
Jokeren:
Annemieke v.d.Linden
Loterij:
Jan v. Zutphen

91 pnt.
127 pnt.

Uitslag kaartmiddag 11 oktober:
Rikken:
1.Toon v.Bakel
2.Jan v.Zutphen
Jokeren:
Riekie v.Zutphen
Loterij:
Nolda v.Zutphen.

68 pnt.
57 pnt.
117 pnt.

Uitslagen bridgemiddag 8 oktober:
A-lijn:
1.Toon & Marietje v.Schaijk
2.Mien Verhoeven & Mien Vissers
3.Cees & Riet v.Hout
4.Piet v.Schaijk & Bert v.Helvoort
5.Mari & Nellie v.d.Vleuten
6.Huub v.d.Heuvel & Pieter v.Kaathoven

57,29 %
56,77 %
54,17 %
51,56 %
51,04 %
50,00 %

B-lijn:
1.Harrie & Thea v.d.Hurk
2.Chris & Christien v.Helvoirt

65,28 %
62,50 %
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Zijtaartse Bridge Club
Uitslagen van 5 oktober:
1.Mien v.Berkel & Mien Verhoeven
2.Piet v.Schaijk & Jan Rijkers
3.Chris & Christien v.Helvoirt
4.Gerard Bekkers & Hanny Habraken
5.Ad & Riet Koevoets
6.Cees & Riet v.Hout
7.Adriaan v.d.Tillart Jaqueline v.Asseldonk
8.Clasien Nolle & Trudy Smulders

13 oktober 2021 – 20 oktober 2021

SPORTAGENDA
66,50 %
60,00 %
57,50 %
55,00 %
52,50 %
52,50 %
51,00 %
50,42 %

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag regionale senioren biljartcompetitie
d.d. 20 -9-2021
Zijtaart
Hans van Erp
Toon Cissen
Frans van Leuken
Andre Schepers
Toon Nelissen
Diny vd Oever
Toon vd Oever
Jan vd Oever

62
53
43
38
33
31
30
20

87
54
77
35
39
54
44
15

St Oedenrode B
Jan van Tienen
Pieter van Kaathoven
Toon van Uden
Jan vd Elzen
Noud Pouwels
Jan Latijnhouwers
Jan Gordijn
Karel der Kinderen

84
56
50
30
25
24
20
20

25
39
31
29
9
9
26
15

Uitslag wedstrijden pentatlon-competitie KBO
Zijtaart d.d. 05-10-2021
Partij :
Andre Schepers - Willy vd Berkmortel
Toon Nelissen - Toon vd Oever
Hans van Erp - Jan vd Oever
Rien van Tiel - Theo van Eert
Adriaan vd Tillart - Tonn Verbruggen

Uitslag
3-2
3-6
4-5
3-0
1-2

Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO
Zijtaart week 40
Tjeu Dortmans
Annemieke vd Linden
Albert van Dinter
Ad vd Ven
Harrie vd Hurk
Frans van Leuken
Willy vd Berkmortel
Frans vd Broek
Jan vd Oever
Rien van Tiel
Theo van Asseldonk
Toon Nelissen
Andre Schepers
Tonn Verbruggen
Hans van Erp
Harrie vd Hurk

8
14
10
33
22
41
24
20
18
29
24
33
38
25
62
22

7
12
17
30
16
34
27
21
14
19
27
31
61
50
57
33
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Frans van Leuken 41 26
Theo vd Laar
18 17
Henri vd Linden 12 9
Wim vd Sanden 39 20
Toon Cissen
57 80
Toon vd Oever
31 48
Adriaan vd Tillart 22 16
Chris van Helvoirt 18 9
Jan van Boxmeer 15 13
Wim Kremers
26 26
Theo van Eert
36 33
Toon Verbruggen 75 52
Jan de Wit
24 20
Martien Verbruggen 64 63
Cor Vissers
12 8
Cor van Zutphen 57 50

Gevonden voorwerpen:
gevonden voorwerpen kunnen worden ingeleverd bij het
Dorpshuis. Aanmelden van gevonden (of verloren)
voorwerpen kan via een email naar
dorpsnieuws@zijtaartsbelang.nl.

VOW Jeugd 16 oktober 2021
VOW JO18-1
Milheezer Boys JO18-1
VOW JO16-1
vrij
VOW JO13-1
FC Uden JO13-2JM
ELI JO11-2
VOW JO11-1JM
SBC JO10-6JM VOW JO10-1
ELI JO9-1
VOW JO9-1JM
SCMH JO8-2
VOW JO8-1JM
Sparta'25 JO8-4JM
VOW JO8-2JM
SBC MO17-1
VOW MO17-1
VOW MO13-1
Emplina MO13-1
VOW MO10-1
Nooit gedacht MO10-1
VOW MO10-2
Bergeijk MO10-1
VOW JO7-1
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-2
VOW JO7-2JM Blauw Geel'38/JUMBO JO7-4

VOW Veteranen 16 oktober 2021
16:30u

VOW Veteranen

FC de Rakt

VOW Senioren 17 oktober 2021
14:30u
12:00u
12:00u
12:00u
10:00u

VOW 1
VOW 2
Nijnsel/TVE Reclame 4
Rhode/VSB 11
Schijndel/DE WITVR2

RKGSV 1
ELI 2
VOW 4
VOW 5
VOW VR2

14:30u
11:30u
10:30u
10:15u
9:15u
10:45u
10:30u
13:15u
11:30u
9:30u
10:45u
10:30u
10:30u
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Rabo Club Support voor deelauto
Zijtaart
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Sjors Sportief en Sjors Creatief zijn
weer van start!

Ons doel is het gebruik van een elektrische deelauto
realiseren in Zijtaart.
We geloven in schone, duurzame en groene mobiliteit en
willen dit graag in ons dorp realiseren. Om te starten met
het project hebben we financiële steun nodig.
Daarom doen we mee met Rabo Club Support.
Ben u lid van de Rabobank? Mogen wij dan ook op uw
stem rekenen? Er kan nog gestemd worden t/m 25 oktober.
Heeft u nog een stem over? Stem dan ook op ons!
Stem voor Zijtaart, stem voor het milieu, stem voor
beter vervoer, stem op ons…
Interesse?
Laat het ons weten en neem contact op met een van ons, of
stuur een mail naar:
gedeeldvervoerzijtaart@gmail.com
Werkgroep Gedeeld Vervoer Zijtaart (Dorpsraad Zijtaart)
Harrie v.d. Linden, Hanneke van Asseldonk, Marleen Krol,
Marco v.d. Braak, Lea v.d. Elzen

Stem voor de ijsbaan van
Zijtaart
Zoals vele verenigingen doet stichting Ruitersport
Zijtaart ook mee aan de Rabo Club Support actie. Wij
willen de voorzieningen treffen voor de aanleg van een
ijsbaan van 45 x 75 m1 bij een vorstperiode.
Doel is om de buiten rijbak bij vorst onder water te
kunnen zetten, zodat alle inwoners van Zijtaart gratis
en veilig kunnen schaatsen. Hiervoor willen we
voorzieningen treffen voor het onder water zetten van
de rijbak, voor het maken van verlichting bij de
ijsbaan en het maken van een ruimte voor verkoop van
versnaperingen.
Kun jij stemmen voor de Rabo Club Support, geef
dan ook een stem aan stichting Ruitersport Zijtaart
voor de ijsbaan.

Alle basisschoolleerlingen uit groep 1 t/m 8 kunnen
zich nog inschrijven voor activiteiten (vol is vol).

Er is een Sportief én creatief aanbod
Met Sjors Sportief kunnen kinderen (0-12 jaar) allerlei
nieuwe sporten, zoals basketbal, BMX, judo,
skeeleren, tafeltennis en waterpolo uitproberen. En dit
jaar komt daar ook Sjors Creatief bij. Naast het
sportaanbod kunnen kinderen ook het creatieve
aanbod, zoals harmonie, circus en theater vaak gratis
uitproberen. Een leuke manier voor kinderen om zich
te oriënteren op het gebied van sport en cultuur in onze
gemeente!
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Kinderen en de dood
Praten met de kinderen over de dood is voor volwassenen
vaak moeilijker dan voor kinderen. Ik weet nog dat mijn
buurmeisje van een jaar of zes (toen onze poes dood was)
reageerde: “ja, die moet nu begraven worden, net als de
papa van Tim”.
Deze 6-jarige reageerde nuchterder dan ik. Ik kende de
papa van Tim niet, dat scheelt.
Er buiten gehouden
Vroeger werden kinderen er zo veel mogelijk buiten
gehouden, als iemand overleed. Een oom, die ik graag
mocht, heb ik zelf in zijn overlijdensfase nooit meer gezien.
Ook was ik niet bij de begrafenis. Onze ouders deden wat
hen goed leek.
Tekeningen
Tegenwoordig gaat dat heel anders. Kinderen maken
tekeningen als afscheid en deze worden in de kist
meegegeven. De meeste mensen praten ook niet meer over
de dood als slapen (opa slaapt nu voor altijd).
Tranen
Het is heel natuurlijk om verdriet te hebben bij een
overlijden. Kinderen mogen best zien dat mensen huilen.
Krampachtig doen over tranen maakt dat kinderen ook
krampachtig worden over hun eigen verdriet. En natuurlijk
is het voor kinderen lastig om te zien dat hun ouders huilen.
Verdriet gaat voorbij
Ik weet nog dat ik zelf dacht dat verdriet om een dierbare
nooit meer over zou gaan. Ik had destijds het gevoel dat
mijn leven ook voorbij was, dat ik nooit meer echt gelukkig
of tevreden zou kunnen zijn. Maar dat gebeurt toch wel.
Telkens weer als ik iemand verlies, kom ik er bovenop.
Natuurlijk is er wel verschil in de soort relatie die je met
iemand hebt.
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Verschil in verlies
Je ouders verliezen is eigenlijk gewoon, maar toch heel
bijzonder. Een kind verliezen is ongeveer het ergste wat er
mogelijk is. Kinderen die over blijven nadat de ouders een
kind verliezen, kunnen wel teveel meegaan in hun
medelijden/medeleven met hun ouders. Het besef bij ouders
kan dan afwezig zijn dat kinderen die er nog wél zijn, ook
aandacht behoeven. Hoe menselijk en begrijpelijk ook,
probeer daar voor te waken.

Wat te regelen bij notaris en bank
voor mensen met dementie
Op dinsdag 19 oktober bent u van harte welkom in het
Alzheimer Café in de Eigen Herd aan de Rooijsestraat 32
in Uden.
Het thema deze avond is: “Wat te regelen bij notaris en
bank”
Er komt een moment waarop mensen met dementie hun
eigen zaken niet goed meer kunnen regelen. Wie
vertegenwoordigt die persoon dan bij medische
behandelingen, bij het nemen van beslissingen en op
financieel vlak? Hoe voorkom je dat er misbruik gemaakt
wordt van de situatie? Een deskundige geeft uitleg over
mentorschap, bewindvoering en onder curatele stelling.
Het Alzheimer Café heeft vrij entree, de zaal is open om
19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur en eindigt
om 21.30 uur. Wij volgen de RIVM-richtlijnen zodat
vrijwilligers en bezoekers weer veilig ervaringen kunnen
delen. In de zaal zijn geen bijzondere maatregelen van
toepassing; als u de zaal verlaat voor een consumptie, dient
u een negatieve coronacheck te kunnen laten zien (QR-code
of testuitslag). Bij klachten passend bij
corona, blijft u s.v.p. thuis.
Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek
voor mensen met dementie, hun partners,
familieleden, vrienden en andere
belangstellenden. De bijeenkomsten bieden
niet alleen (praktische) informatie over
dementie, maar ook gezelligheid en sociaal
contact. Het Alzheimer Café is afwisselend
de even maanden in Uden en de oneven
maanden in Veghel, op beide locaties zijn
geïnteresseerden uit Uden, Meierijstad en
omliggende dorpen van harte welkom.
Voor meer informatie kunt u mailen naar:
noordoostbrabant@alzheimervrijwilligers.nl
of bellen via ONS welzijn: (088) 374 25 25.
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Groei & Bloei: Lezing over rododendrons
Groei & Bloei, afdeling Meierijstad
organiseert op donderdag 21 oktober
een lezing over rododendrons. Rinus
Heb je plezier in zingen en heb je (enige) zangervaring.
Manders is een vooraanstaand lid
Kamerkoor Canta Libre uit Meierijstad kan nog versterking
van de Nederlandse Rododendron
gebruiken bij alten, sopranen, tenoren en bassen. Meld je
Vereniging èn een groot liefhebber
aan of kom gewoon een keer kijken, luisteren of meezingen
van deze mooie planten. Hij komt
op onze wekelijkse repetitieavond: maandag 20.00–22.15
met plezier vertellen, en laten zien,
uur in het Dorpshuis in Zijtaart.
waarom hij zo van de rodo houdt.
Je wordt dan collega van enthousiaste zangers en
Er zijn weinig heesters waar we zoveel plezier van kunnen
zangeressen onder leiding van een professionele en al even
hebben als van rododendrons. Mooie brede struiken met
enthousiaste dirigent. We zingen zowel a capella als met
prachtige bloemen en soms zelfs geurend. Zeker met de
begeleiding, liederen uit alle windstreken en tijden met het
huidige droogte is het goed te weten wat er moet gebeuren
accent op het klassieke genre.
om te zorgen dat deze planten goed het jaar doorkomen.
Aanmelden of meer informatie kan via:
Hebt u vragen of wilt u meer weten? Deze avond kunt u een
secretaris@cantalibre.nl
antwoord krijgen op elke rodo-vraag. Denkt u ook aan een
geldige QR-code en een identiteitsbewijs.
Als u meer wilt weten over het groenaanbod van Groei &
Bloei afdeling Meierijstad is een bezoek aan onze website
www.meierijstad.groei.nl aan te bevelen.
Locatie: Wijnu-gebouw Wilgenstraat 15, 5461 EA
Aanvang 20.00 uur. Niet-leden betalen € 3,50

Singles Active
ONTMOET SINGLES UIT JE
EIGEN BUURT
Accommodatie in het Brabantse Schaijk
Elkaar in het weekend ontmoeten is toch het leukst!
Weekend weg: 3 dagen, 2 nachten volledig verzorgd*.
Vanaf vrijdag 29 oktober 16:00 uur een gezellig weekend
met vele activiteiten. Zoals wandelen, gourmetten, dansen,
bordspellen en met goed weer fietsen.
Prijs vanaf € 354,- (afhankelijk van aantal personen per
kamer}. Handdoeken niet inbegrepen.
Schrijf je voor 18 oktober in dan krijg je € 17,50 korting.
*Doorgang vindt plaats bij deelname vanaf 8 personen.
Voor meer info 06 10 72 19 45.Voorkeur via Whatsapp.
Mailadres: wilcopetrusfransiscus@gmail.com
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Beholders documentaire:
Voor Jou Wil Ik Zijn
Donderdag 14 oktober
2021 om 20.00 uur zaal
Kleijngeld Zijtaart
Kaartjes € 10,00.

Single active
Ontmoet singles uit je eigen buurt of
omgeving
Zaterdag avond 30 okt
Een dansavond onder voorbehoud locatie omgeving
Zeeland Reek of Schaijk
Lekker dansen modern en leuke vlotte muziek
Voor de singles 30 plus t/m 60plus

Kaartjes verkrijgbaar via
www.beholders.nl of aan
de zaal Kleijngeld
Over de documentaire: Voor
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Jou Wil Ik Zijn –

Zorgen voor je broer
Al van jongs af aan voelt Janine een bijzondere band met
haar verstandelijk beperkte broer Albert-Jan. Maar nu hij
ouder wordt, ziet zij haar ouders steeds meer worstelen en
besluit ze dat het tijd is de zorg officieel van hen over te
nemen. Nu mag zij er zijn voor Albert-Jan. Wat betekent
deze nieuwe verantwoordelijkheid voor haar relatie met
haar grote broer?
Net na zijn vijftigste verjaardag neemt Janine (50) de zorg
voor haar broer Albert-Jan van haar ouders over. Dat dit
niet slechts een formaliteit is, blijkt al snel. Albert-Jan leeft
in zijn eigen wereld en kan niet praten. Daarom moet Janine
regelmatig belangrijke beslissingen nemen zonder precies
te weten wat er in hem omgaat. Dat maakt haar vaak
onzeker, want hoe weet ze of ze het goed genoeg doet? Zij
is voortaan degene die meegaat naar zijn behandelingen.
Ingrepen die het beste zijn voor Albert-Jan, maar waar hij
duidelijk onrustig van wordt. Janine worstelt zowel fysiek
als mentaal met haar nieuwe rol, want hoe kan ze ervoor
blijven zorgen dat ze – ondanks alles wat ze hem moet
‘aandoen’ – ook nog gewoon zijn lieve zus is?
Janine slaat zich er, samen met haar zusje Annette, moedig
en met de nodige humor doorheen. Maar als het
coronavirus Nederland bereikt en de woongroep van
Albert-Jan wordt afgesloten van de buitenwereld, wordt het
zelfs haar te veel. De zussen kunnen niet meer bij hun broer
op bezoek en zijn afhankelijk van de begeleiding om met
hun broer te communiceren. Met Albert-Jan zelf gaat het
tijdens de lockdown verrassend goed, wat weer nieuwe
vragen oproept. Hoe hard heeft hij zijn zussen eigenlijk
nodig?
Link naar website: https://beholders.nl/documentaire/voorjou-wil-ik-zijn-2021/

Voor Jou Wil Ik Zijn

Duur: 53 minuten
Gesproken taal: Nederlands
Ondertiteling: Geen
Regisseur: Marinka de Jongh
Land: Nederland
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Voor een wandeling voor de singles
Zondag 31 oktober een wandeling van 9.2 km door een heel
mooi natuur gebied
Laat je verrassen
Ontvangst met Koffie of thee vooraf
Samenkomst : Udensedreef 14 5474RK Schaijk daar
tegenover parkeren en hier is ook het ontvangst van de
wandeling
Voor informatie of aanmelden Telefoon 06 10 72 10 45
Kan via Whatsapp maar je mag ook bellen
Mail Wilcopetrusfransiscus@gmail@gmail.com
Denk aan de geldende corona regels

