GEMEENTE MEIERIJSTAD NIEUWS

RAADSVERGADERING 29 SEPTEMBER
3 Kolommen van 91,3 mm breed
De raad neemt op 29 september
een besluit
over de onderwerpen
Lettertype Arial
Regular
die in de commissies (15 Platte
en 19tekst
september)
zijn behandeld. De
9 pt
commissies hebben adviesinterlinie
uitgebracht
over
hoe
de agendapunten
12 pt
in de raad
te
behandelen
(hamerof
bespreekstuk).
Een
Subkop Arial Regular 9 pt interlinie 13 hoofdletter
hamerstuk betekent
dat
fracties
akkoord
zijn
met
het
voorstel.
In
achtergrond blauw zoals voorbeeld
de raad wordt hierover niet meer gesproken. Een bespreekstuk
wordt wel in de raad besproken. De bespreking beperkt zich tot
het amendement en/of de motie die bij het agendapunt is
ingediend.
Amendementen
moties
zijn RAAD
bij de
NIEUWSenUIT
DE
vergaderstukken geplaatst. Zie
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

Op de agenda staat:
• Afscheid huidige kinderburgemeester en installatie
BENOEMING
LID GEMEENTERAAD MEIERIJSTAD
nieuwe
kinderburgemeester
Elin de Baaij neemt afscheid als kinderburgemeester. Zij
overhandigt de ambtsketen aan Danique Heesakkers, de
nieuwe kinderburgemeester.
• Benoeming burgercommissieleden
Voorstel is om mevrouw C. van den Akker (fractie D66) en
mevrouw J. Heisterkamp (fractie HIER) te benoemen als
burgercommissielid. Over het voorstel tot benoeming wordt
NIEUWS
UIT Nadien
DE BUURT
schriftelijk
gestemd.
leggen de commissieleden de
eed of belofte af.

Gaan uw tieners ook op stap? Maakt u zich weleens zorgen?
Dan is ‘Uit met Ouders’ iets voor u. Duik in de uitgaanswereld en kom erachter welke voorzorgsmaatregelen er worden
genomen om veilig te kunnen stappen. Hoe zit het met alcohol- en drugsgebruik? Waar kunt u als ouder rekening mee
houden? Schrijf u nu in!
‘Uit met Ouders’ bestaat uit drie workshops in diverse uitgaansgelegenheden. Tijdens de workshops krijgt u tips, kunt u
vragen stellen aan deskundigen en onderling ervaringen uitwisselen.

Hamerstukken:
• Vaststelling inschrijvingsleidraad aanbesteding
accountantsdiensten gemeente Meierijstad
• Verlening toestemming aan college voor intrekking huidige
centrumregeling en vaststelling nieuwe centrumregeling
Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Regio
Brabant Noord Oost 2022
VRAAG Verordening
VAN DEBedrijveninvesteringszone
WEEK
• Vaststelling
Centrum
Schijndel 2023-2027
• Besluitvorming vervolgtraject haalbaarheidsonderzoek
woningbouw Wvg-locatie Sint-Oedenrode
• Bestendiging voorkeursrecht Wvg-locatie Sint-Oedenrode
• Beschikbaarstelling extra krediet herinrichting sportpark
BSV Starlights en VMS’21
• Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied
Veghel, herziening Jekschotstraat 1-1a’
OVERIG NIEUWS
• Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan en vaststelling
beeldkwaliteitsplan ‘Antoniusstraat 15, Erp’
• Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘De Leijerweg 6 6a, Sint-Oedenrode’
• Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Ontwikkelplan
sanering varkenshouderij’
• Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Ontwikkelplan
Buitengebied
Meierijstad’
ONDERNEMEND
MEIERIJSTAD
• Vaststelling bestemmingsplan ‘Kerkstraat 21 - 23, Erp’
Bespreekstukken:
• Vaststelling gedragscodes integriteit raadsleden en
burgemeester en wethouders gemeente Meierijstad 2022
• Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ‘Markt
- Kapittelhof te Sint - Oedenrode’
• Aanpassing ‘Regeling instrumenten ruimtelijke ordening’
• Vaststelling biodiversiteitsbeleid gemeente Meierijstad
2022 - 2030

Voor wie?
Uit met ouders is bedoeld voor ouders van jongeren tussen de 12 en 17 jaar.
Drie avonden in oktober
Uit met ouders wordt op drie verschillende avonden georganiseerd
5 oktober 2022 in Schijndel
18 oktober 2022 in Veghel
31 oktober 2022 in Sint-Oedenrode
De workshops:
• Medewerkers van de GGD en CJG informeren u over opvoeden en omgaan met het uitgaan van jongeren.
• Jongerenwerkers geven u informatie over het werk wat zij doen. Ook informeren zij u over drugsgebruik.
Wat zijn partydrugs? Wat kan ik als ouder doen?
• De politie, HALT, de boa’s en de eigenaar van de kroeg informeren u over de veiligheid bij het uitgaan.
Wat komt uw puber tegen? Wat is de rol van de politie, HALT, horeca en ouders?
Aanmelden
De avond start om 19.15 uur. Na aanmelding ontvangt u, afhankelijk van het dorp waar u zich heeft
aangemeld, de exacte startlocatie en verdere informatie. We starten plenair en bezoeken vervolgens in
groepen de deelnemende cafés. De avond is rond 22.00 uur afgelopen.
Gaat u mee op stap? U kan zich aanmelden door het formulier in te vullen op
https://forms.office.com/r/0qSkzG40D6 of door de QRcode op deze flyer te scannen.

•
•

UIT DE RAAD GELICHT

GEMEENTE MEIERIJSTAD
Stadhuisplein 1
5461 KN Veghel
tel: 14 0413
Voor storingen kunt u
bellen 14-0413

Motie vreemd aan de orde Hart: ‘1K Z1E J3’ (zelfmoordpreventie)
Motie vreemd aan de orde Lokaal: Islamitische begraafplaats

www.meierijstad.nl
info@meierijstad.nl
@gemeentemeierijstad
@GemMeierijstad
@gemeentemeierijstad

•

Gedragscodes integriteit raadsleden en burgemeester
en wethouders gemeente Meierijstad 2022
De raad stelt zowel voor de eigen leden als voor de dagelijkse
bestuurders een gedragscode vast. Dit is een verplichting op
grond van de Gemeentewet. Raadsleden en collegeleden

•

hebben elk hun eigen gedragscode. Veel bepalingen zijn voor
beide groepen gelijk. Maar er zijn ook verschillen. Die hebben
te maken met de staatsrechtelijke posities (politiek orgaan
en bestuursorgaan) en met de voor hen geldende wettelijke
(integriteits)regels.
Vaststelling bestemmingsplan ‘Ontwikkelplan
buitengebied Meierijstad’
Het ontwikkelplan maakt een meer integrale aanpak van
ontwikkelingen in het buitengebied mogelijk. Het gaat om een
partiële herziening voor 25 initiatieven.

VERGADERSTUKKEN
Wilt u meer over de vergaderstukken weten?
Kijk dan bij de vergaderstukken
www.meierijstad.nl/vergaderkalender

BIJWONEN VAN DE RAADSVERGADERING/
LIVE STREAM
De raadsvergadering is openbaar en is in het bestuurscentrum
van Meierijstad, Burg. Wernerplein 1 te Sint-Oedenrode.
Aanvangstijd is 19.30 uur.
U bent van harte welkom om de vergadering
bij te wonen. U kunt de vergadering
ook thuis live volgen via de livestream
www.meierijstad.nl/videoregistraties.
De vergadering is ook terug te kijken.

VERGADERDATA IN DE KOMENDE PERIODE
6 oktober:
13 oktober:
18 oktober:
18 oktober:
20 oktober:
3 november:

Agendacommissie
Beeldvormende avond
Commissie Mens en Maatschappij
Commissie Ruimte, Economie en Ruimte
Gezamenlijke commissie M&M en REB
Raadsvergadering

INFORMATIE
Hebt u vragen? Neem dan contact op met de griffie, telefoon
14 0413 of e-mail griffie@meierijstad.nl.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘VEGHELSEDIJK
10A, ERP’ /ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDEN
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Veghelsdijk 10a, Erp’ en het
ontwerpbesluit hogere waarden liggen met ingang van vrijdag
30 september tot en met 10 november ter
inzage in het gemeentehuis, Stadhuisplein 1
te Veghel, gedurende openingstijden. Tevens
is het ontwerpbestemmingsplan elektronisch
raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het agrarisch bedrijf op deze locatie wordt beëindigd. Het
ontwerpbestemmingsplan ziet op de verandering van de
bestemming van het perceel. De bedrijfswoning wordt een
burgerwoning. Verder wordt de realisatie van 7 ruimte-voorruimte woningen beoogd. De ontwikkeling wordt voorzien van een
goede landschappelijke inpassing. Vanwege de overschrijding
van de voorkeurs- grenswaarden (wegverkeerslawaai) is het
college voornemens een hogere waarde vast te stellen.
Voor de mogelijkheid om een zienswijze in te
dienen tegen het ontwerpbestemmingsplan
en/of ontwerpbesluit hogere waarde kunt u
de volledige bekendmaking raadplegen op
www.officiëlebekendmakingen.nl.

SENIORENRAAD MEIERIJSTAD
De Seniorenraad Meierijstad (SRM) is opgericht om een
constructieve bijdrage te leveren aan een optimaal leefklimaat
van alle senioren in de gemeente Meierijstad. De doelstelling
van de SRM is het behartigen van de collectieve belangen van
de 40% van de bevolking op het gebied van Wonen, Veiligheid,
Welzijn, Zorg en Dienstverlening. De SRM geeft gevraagd en
ongevraagd advies aan de gemeente om samen te komen tot het
opzetten, vaststellen en uitvoering geven aan het ouderenbeleid.
SRM functioneert als een onafhankelijk en overkoepelend orgaan
naast de 13 katholieke bonden van ouderen (KBO’s). Naast een
Algemeen Bestuur heeft de SRM in de 4 grote kernen (Erp,
Veghel, St Oedenrode en Schijndel) 3 commissies werkzaam die
de plaatselijke belangen behartigen in nauwe samenwerking met
de KBO’s en alle dorps- en wijkraden. De taken van de commissies
zijn: belangen behartigen op gebied van wonen en veiligheid,
zorg, welzijn en dienstverlening en communicatie.
Voor meer informatie over het nut en de werkwijze
kunt u meer lezen op de website van de SRM:
www.seniorenraadmeierijstad.nl
of
scan
bijgaande QR-code.
De SRM is tevens op zoek naar vrijwilligers uit de verschillende
kernen om de commissies te
bemannen. Als U daar meer
over wilt weten kunt u mailen
naar info@seniorenraadmeierijstad.nl.

UITGIFTE GEMEENTEGROND
De gemeente heeft het voornemen om gemeentegrond uit te
geven. Het gaat om onderstaande gronden:
- Schijndel, Schootsestraat 43A, verkoop grond tbv woningbouw
- Schijndel, De Heikampen, visrecht
- Sint-Oedenrode, sportpark “De Neul”, visrecht
- Sint-Oedenrode, “Molenwiel”, visrecht
- Sint-Oedenrode, vijver Kienehoef, visrecht
- Sint-Oedenrode, Corridor, visrecht
- Boskant, Bobbenagelse Dommel, visrecht
- Erp, Achterdijk, visrecht
- Veghel, haven en watergangen t Ven en De Bunders, visrecht
Meer informatie kunt u vinden op www.meierijstad.nl/uitgiftegrond.
Als u vragen heeft over een van de plannen, dan kunt u tot en
met 18 oktober 2022 contact opnemen met
de gemeente door een e-mail te sturen aan
grondzaken@meierijstad.nl. Als binnen die
termijn geen reacties binnenkomen, gaat de
gemeente het voornemen tot uitgifte uitvoeren.

UITNODIGING VOOR BIJEENKOMST VOOR
(EX)CORONA-PATIËNTEN, HUN PARTNERS EN
ANDERE BELANGSTELLENDEN
Moeheid, weinig energie, moeite om dingen te onthouden of een
slechte conditie. Mensen die besmet zijn geweest met het coronavirus
kunnen nog lang last houden van lichamelijke, cognitieve klachten
en emotionele gevolgen. Het leven ná corona kan er wezenlijk
anders uit zien voor mensen dan het leven voor corona. De weg
naar herstel kan lang zijn; het is een opgave om een nieuwe (fysieke)
balans te vinden. Ook de mensen om de ex-patiënten heen merken
dit. Het delen van ervaringen met lotgenoten is bijzonder waardevol.
Daarom organiseert de gemeente Meierijstad samen met de
organisatie C-Support (voorheen Q-Support) een bijeenkomst voor
(ex)coronapatiënten. De avond ziet er als volgt uit:
Datum: 11 oktober om 18.30 uur in het Bestuurscentrum in
Sint-Oedenrode (Burgemeester Wernerplein 1)
18.30 uur
19.00 - 19.10 uur

Inloop, koffie met iets lekkers
Opening door wethouder Rik Compagne,
gastheer
Wat vindt Meierijstad belangrijk voor haar
coronapatiënten
19.10 - 19.30 uur Annemieke de Groot (directeur C-Support)
en Alfons Olde Loohuis (arts en bestuurslid
C-Support)
Wat is corona precies, stand van zaken
diverse onderzoeken, landelijk informatiepunt
19.30 - 19.40 uur ONS Welzijn en Welzijn de Meierij
Wat kunnen de welzijnsorganisaties
betekenen voor coronapatiënten
19.40 - 19.50 uur Gemeente Meierijstad
Wat kan de gemeente vanuit de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning betekenen
voor coronapatiënten
Vanaf 19.50 uur Informeel samenzijn, uitleg over en verzoek
voor deelname aan enquête/vragenformulier
20.30 uur
Einde van de bijeenkomst

PUBLICATIE VERGUNNINGEN
BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN
Omgevingsvergunningen
Vanderlandelaan 2

kappen van 2 bomen

Rembrandtlaan 90

verbouwen van een woning

De Scheifelaar ong.

realiseren van een inrit voor nieuw
te bouwen woning

IJsselstraat 3

realiseren van een tweede inrit

Erpseweg 11

aanvragen van een extra
euralcode en het plaatsen van een
ondergrondse benzine tank

Leo van der
Weijdenstraat 8

aanbrengen van gevelreclame

Evenementenvergunning
Markt 1

18 oktober start jubileumjaar cv de
kuussegatters

Hertog Janplein te Erp

18 en 19 november - Wunderbaar
2 daags dorpsfeest

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Omgevingsvergunningen
Corsica 15

aanvragen van een
omgevingsvergunning beperkte
milieutoets (Obm)

Herenakker 5

bouwen van een woning en het
aanleggen van een inrit

Hezelstraat ong.(13, 15,
17 Den Uil 36 t/m 44
(even) te Erp

bouwen van 8 seniorenwoningen
en het aanleggen van inritten

Beukelaarstraat 3

verbouwen en splitsen van een
bestaande boerderij

De Omgang
ongenummerd

realiseren van 3 woningen plan
Kloosterveldt

Wilbertshoeve 3

bouwen van een berging en
overkapping

De Scheifelaar 542

bouwen van een woning

N.C.B.-laan 80

vervangen van het bestaande
afsluiterschema door een nieuw
afsluiterschema in verband met het
bereiken van einde levensduur

Buitendreef 151

bouwen van een woning

Hubertshoeve 29

uitbreiden van een woning

Achterbolst 50 te Erp
Kavel

bouwen van een woning

bouwen van een woning
Kruigenstraat
ongenummerd (SBA 420
- kavel 2)
Loterijvergunning
Pastoor van
Schijndelstraat 37 te Erp

OPROEP AAN NIEUWE INWONERS 2022
Meierijstad groeit….mede dankzij u als nieuwe inwoner! Wij
heten u van harte welkom in onze prachtige gemeente.
Bij een welkom hoort ook een kennismaking. Het gemeentebestuur
nodigt u dan ook graag uit voor een gezellig samenzijn op
woensdag 12 oktober 2022.

Wij OPROEP
ontvangen uAAN
graagNIEUWE
tussen 19.00
en 19.30 uur
in ons
INWONERS
2022
dienstverleningscentrum, Stadhuisplein 1 in Veghel. Onder het
Meierijstad groeit….mede dankzij u als nieuwe inwoner! Wij heten u van harte welkom in onze prachtige
genot
van een hapje en een drankje en vergezeld door muziek
gemeente.
van
eigen
bodem, kunt u kennis maken met ons college van
Bij een welkom hoort ook een kennismaking. Het gemeentebestuur nodigt u dan ook graag uit voor een
gezellig samenzijn op en
woensdag
12 oktober 2022.en kunt u informatie inwinnen over
burgemeester
wethouders
onze
gemeentelijke
diensten.
Wij
sluiten
de avondStadhuisplein
om 22.00
uur af.
Wij ontvangen u graag tussen 19.00 en 19.30 uur
in ons
dienstverleningscentrum,
1 in Veghel.
Onder het genot van een hapje en een drankje en vergezeld door muziek van eigen bodem, kunt u
kennis maken met ons college van burgemeester en wethouders en kunt u informatie inwinnen over

onze gemeentelijke
diensten. Wij sluiten
de avondvan
om 22.00
af.
Bent
u een nieuwe
inwoner
18uurjaar
of ouder en bent u in
Meierijstad
komen
wonen
tussen
1
september
2021 en 1
Bent u een nieuwe inwoner van 18 jaar of ouder en bent u in Meierijstad komen wonen tussen
1 september 2021 en 1 september 2022? Geeft u zich dan op voor deze avond vóór 5 oktober
september
2022?
Geeft
u
zich
dan
op
voor
deze
avond
vóór 5
aanstaande via nieuweinwoners@meierijstad.nl of via telefoonnummer 140413. Graag onder
vermelding van
uw naam, adres, woonplaats
en het aantal personen.
oktober
aanstaande
via nieuweinwoners@meierijstad.nl
of via
telefoonnummer 14 0413. Graag onder vermelding van uw naam,
adres, woonplaats en het aantal personen.

3 t/m 30 oktober loterij ten
behoeve van intocht Sinterklaas
Boerdonk

Evenementenvergunning
Hertog Janplein te Erp

12 november intocht Sinterklaas
Erp

VERDAGINGSBESLUITEN
Driehuizen 8

huisvesten van arbeidsmigranten

Peppelhof 60

plaatsen van bergingen

Clausstraat 5 te Erp

verbouwen van een woning

Erpseweg 3

bouwen van een overkapping

Dit zijn kennisgevingen en geen officiële
publicaties. De officiële publicaties staan op
www.overheid.nl. Abonneer u op de e-mailservice
om berichten digitaal te ontvangen via
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

Meedoen in Meierijstad
Gemeente Meierijstad wil ervoor zorgen dat iedereen zich thuis voelt, erbij hoort en
mee kan doen, ongeacht leeftijd, sekse, culturele achtergrond, fysieke vermogens en
eigenschappen van mensen.
Je voelt je thuis als je jezelf mag zijn en jouw talenten worden gezien.

Meedoen
in Meierijstad

Om iedereen hierover na te laten denken en soms zelf te laten ervaren hebben we van
3 tot en met 18 oktober activiteiten georganiseerd. De activiteiten zijn allemaal GRATIS
en vinden verspreid over heel Meierijstad plaats.
Deze activiteiten zijn leuk, leerzaam, interessant en geven stof tot nadenken.
Doe je ook mee?

Yonne van Zuilen

Bibliotheek Meierijstad
“Als er één plek is in onze samenleving
waar iedereen welkom is, dan is het de
Bibliotheek wel. Daarom gaat Meedoen
in Meierijstad ons aan het hart. Wist je
dat je in de bibliotheek gratis gebruik
kunt maken van de VR-dementiebril?
Hiermee ervaar je wat het is om met
dementie te leven en hoe je hier beter
mee om kunt gaan.”

Ellen Kooijmans

Bestuurslid Beholders
Internationale Documentaire
festival Meierijstad
“Ik vind het belangrijk dat we niemand
buitensluiten. We zijn immers allemáal
verschillend. Zelfs als we naar hetzelfde
kijken, zien we allemaal iets anders.
En als we ons dat écht beseffen en inzien
hoe mooi dat is, dan komen we er wel.”

Perry van der Wal
Sociaal werker en
jongerenwerker
Ons Welzijn

“Wees jezelf en bedenk dat er altijd
iemand is die jou wil helpen”

Rien van der Schoot
Luc van Lieshout

Circusartiest, muzikant,
theaterspeler, vlogger en
stagiair bij Brownies en
Downies
“Kijk eens ik sta in de krant!”
Luc heeft het syndroom van Down,
dyspraxie en dysphasie en daardoor is hij
moeilijker verstaanbaar.
Hij kan communiceren met gebaren,
via filmpjes en met zijn IPad. Maar vooral
via muziek, circus en theater kan hij zich
goed uiten, want zoals Luc zegt:
“iedereen heeft iets te zeggen.”

Bezoeker inloop
De Zoete Inval in
Schijndel

Dounia Jari

Medewerker
antidiscriminatiebureau RADAR
“Iedereen zou erbij moeten horen, maar
helaas vindt uitsluiting op nog te veel
plekken plaats. Wist je dat je hiervan een
melding kan maken bij je lokale
antidiscriminatiebureau RADAR?
Neem contact op met
RADAR als je een ervaring wilt delen
of gewoon een vraag hebt.
Samen maken we Meierijstad een
stukje fijner voor elkaar!”

“De Zoete Inval zorgt ervoor
dat ik minder eenzaam ben.
Ik ontmoet daar lotgenoten en ik
kan al mijn vragen stellen zonder
dat er geoordeeld wordt.
Je kunt daar ook samen eten en
dat vind ik heel belangrijk.
Het is een veilige omgeving.
Ik kan eindelijk weer meedoen.”

Foto gemaakt door: Arthur Pfaff

Faida Dendoun

Consulent statushouder
gemeente Meierijstad

Riens van Raaij

Voorzitter Stichting Toegankelijk
Meierijstad en medeorganisator van
Para Games in Schijndel.
“Stichting Toegankelijk Meierijstad komt op voor
de belangen van inwoners met een beperking of
chronische aandoening.
Wij testen de toegankelijkheid van openbare
gebouwen, sportverenigingen, winkels en
evenementen zodat iedereen onbeperkt mee
kan doen. Verder geven we voorlichting op
scholen in Meierijstad.”
Foto gemaakt door: Jeroen van Schaik

Mieke Bosch

Armoedeambassadeur
gemeente Meierijstad
“In deze tijd zien we dat iedereen
financiële problemen kan krijgen.
Laten we daarom niet met de vinger
wijzen naar mensen met geldzorgen,
maar een helpende hand bieden.
Wees solidair.”

“Ben je nieuw in Meierijstad?
Welkom!
Als consulent statushouder
praat ik graag met jou over
JOUW toekomst.”

Heb jeuvragen,
Heeft
vragen,
ideeën of
Meedoen
suggesties?
Stuur dan een mailtje naar
meedoen@meierijstad.nl
in Meierijstad

DATUM

TIJDSTIP

WAT

WAAR
Mariendael Cultureel Educatief Centrum,
Laan van Henkenshage 2 in Sint-Oedenrode

Fototentoonstelling ‘diversiteit en inclusie in beeld’ te zien op 3 verschillende locaties.
Inwoners hebben foto’s gemaakt waarmee zij diversiteit en inclusie op hun eigen
‘t Spectrum, Steeg 9 in Schijndel
manier in beeld hebben gebracht.
De Afzakkerij Cultuurfabriek, Verlengde
Noordkade 10-12 in Veghel

3 t/m 10
oktober

Ma 3 okt.

Woe 5 okt.

Thematafel met boeken over inclusie en diversiteit in meerdere bibliotheken in
Meierijstad.

Bibliotheek in Schijndel, Sint-Oedenrode en
Veghel.

10:00-13:30 uur

Kokerij De Wereld Rond
Samen gerechten bereiden uit diverse landen of zelfgemaakte lievelingsgerechten
meebrengen. Maar vooral het samen koken, tafeldekken en eten is belangrijk
omdat dit mooie verbindingen en gesprekken oplevert.

PieterBrueghelHuis, Middegaal 25, Veghel
Aanmelden via:
https://pieterbrueghelhuis.nl/
Maximaal 20 deelnemers.

10:00-12:45 uur
(vrije inloop)

Passend Voetbal
Bewegen is fijn, ook voor mensen die een (lichamelijke) beperking hebben.
Gelukkig zijn er steeds meer mogelijkheden om op een aangepaste manier te
sporten. Ervaar tijdens deze sessie hoe het is om te voetballen met bijvoorbeeld
maar één been of wanneer je niet kunt zien.

Parkeerplaats voor gemeentehuis in Veghel

10:00-13:30 uur

Kokerij De Wereld Rond
Samen gerechten bereiden uit diverse landen of zelfgemaakte lievelingsgerechten
meebrengen. Maar vooral het samen koken, tafeldekken en eten is belangrijk
omdat dit mooie verbindingen en gesprekken oplevert.

PieterBrueghelHuis, Middegaal 25, Veghel
Aanmelden via:
https://pieterbrueghelhuis.nl/
Maximaal 20 deelnemers.

Do 6 okt.

Ervaringsparcours Stichting Toegankelijk Meierijstad
Hoe is het om slechtziend te zijn of in een rolstoel te zitten? Ervaar het zelf.
10:00-12:00 uur
Stichting Toegankelijk Meierijstad maakt je bewust hoe om te gaan met iemand
(vrije inloop)
met een beperking, inclusief tips & tricks voor mantelzorgers!
Meer info: https://toegankelijk-meierijstad.nl

Locatie weekmarkt in Veghel

Vrij 7 okt.

Ervaringsparcours Stichting Toegankelijk Meierijstad
Hoe is het om slechtziend te zijn of in een rolstoel te zitten? Ervaar het zelf.
10:00-12:00 uur
Stichting Toegankelijk Meierijstad maakt je bewust hoe om te gaan met iemand
(vrije inloop)
met een beperking, inclusief tips & tricks voor mantelzorgers!
Meer info: https://toegankelijk-meierijstad.nl

Kerkplein voor St-Martinuskerk,
Sint-Oedenrode

Zat 8 okt.

Ervaringsparcours Stichting Toegankelijk Meierijstad
Hoe is het om slechtziend te zijn of in een rolstoel te zitten? Ervaar het zelf.
10:00-12:00 uur
Stichting Toegankelijk Meierijstad maakt je bewust hoe om te gaan met iemand
(vrije inloop)
met een beperking, inclusief tips & tricks voor mantelzorgers!
Meer info: https://toegankelijk-meierijstad.nl

Weekmarkt Schijndel, bij Bakker Bart

15:45-16:30 uur

Documentaire tijdens Beholders, Internationaal Documentairefestival
Meierijstad. ( www.beholders.nl )
“Roosen een Borst” gaat over dementie en afscheid nemen. Vanaf de diagnose
dementie moet je steeds weer van iets anders afscheid nemen: van je dromen, van
wie je was, van je geliefden, en uiteindelijk van het leven zelf.
Documentaire is in Nederlands gesproken en niet ondertiteld.

19:45-20:45 uur

Documentaire tijdens Beholders, Internationaal Documentairefestival
Meierijstad. (www.beholders.nl )
“Mama” gaat over een zelfgekozen familie bestaande uit dragqueens. Allemaal
worstelen ze met problemen; afgewezen worden door je biologische familie, een
negatief zelfbeeld of je niet gezien voelen. De turbulente zoektocht naar identiteit
en acceptatie binnen een maatschappij die vindt dat jij er niet mag zijn.

Noordkade, Verlengde Noordkade 12, Veghel
15 gratis toegangskaarten. Aanmelden via:
meedoen@meierijstad.nl en voor welke
documentaire.

Noordkade, Verlengde Noordkade 12, Veghel
15 gratis toegangskaarten.
Aanmelden via: meedoen@meierijstad.nl en
voor welke documentaire.

Documentaire is in Nederlands gesproken en Engels ondertiteld.

Zon 9 okt.

19:45-21:00 uur

Documentaire tijdens Beholders, Internationaal Documentairefestival
Meierijstad. (www.beholders.nl )
“Sisterhood” is een documentaire voor mannen en vrouwen over wat het betekent
om in de huidige samenleving vrouw te zijn. Wat is er de voorbije decennia
veranderd? En wat blijft hardnekkig aanwezig of zijn nieuwe pijnpunten?
Documentaire is in Nederlands gesproken en Engels ondertiteld.

Noordkade, Verlengde Noordkade 12, Veghel
15 gratis toegangskaarten.
Aanmelden via: meedoen@meierijstad.nl en
voor welke documentaire.

Damiaancentrum, Schijndelseweg 46, Sint
Integratiediner
Oedenrode
Iedereen is welkom! Gezellig tafelen en mensen uit verschillende culturen ontmoeten
Aanmelden via: info@damiaancentrum.nl
Woe 12 okt. 17:00-20:00 uur
en leren kennen? Dat kan tijdens het Integratiediner. Het ontmoeten gebeurt onder
het genot van hapjes of gerechten die de deelnemers zelf meebrengen.
Maximaal 60 deelnemers.

Di 18 okt.

15:15-16:30 uur

Open Circusles
Circus Caps, hét circus voor kinderen met en zonder beperking, geeft een open circusles voor iedereen die mee wil doen. Kom je ook? Meer info: http://circuscaps.nl

Tuinzaal, PieterBrueghelHuis, Middegaal 25,
Veghel

