Overvolle ontmoetingszaal tijdens extra openbare vergadering Dorpsraad
Ruim 160 dorpsgenoten waren afgelopen woensdag 21 augustus aanwezig tijdens de extra
openbare vergadering van de Dorpsraad. Het enige agendapunt van deze avond “De
toekomstige ombuiging van de N279 nabij Zijtaart” trok vanzelfsprekend vele
belangstellenden. Het doel van deze avond was tweeërlei: actuele informatie verschaffen
en aandachtspunten en opmerkingen uit de zaal inventariseren. Beide doelen werden
behaald, maar toch ontstond in de loop van de avond de tendens om de mogelijkheid de
ombuiging te voorkomen alsnog na te gaan. Een begrijpelijke opmerking i.v.m. de situatie
voor ons dorp, maar gezien de fase waarin de Stuurgroep Noordoost-corridor zich nu
bevindt, is dit zeer waarschijnlijk een gepasseerd station.
Zoals tijdens de bijeenkomst werd bekend gemaakt (en wat eind juni reeds is gepubliceerd)
heeft de Stuurgroep een voorlopig besluit genomen dat zij op 12 september a.s. als een
definitief besluit inbrengt bij de Gedeputeerde Staten van de provincie. Onze vraag aan de
vertegenwoordiger van de gemeente of de stuurgroep haar advies nog zal wijzigen is met
“Ga er maar vanuit dat dit niet gebeurt” beantwoord.
Als dorpsraad hebben wij tot nu toe helaas geen enkele steun kunnen ervaren van de
Veghelse politiek om zich sterk te maken voor een optie op het bestaande traject van de
N279 door Veghel. Het was al snel duidelijk dat de optie voor een tunnel niet bespreekbaar
was vanwege de hoge kosten, maar dat alternatieven naast het kanaal door Veghel niet
verder werden onderzocht. Het lijkt er ons inziens op, dat de Veghelse politiek het verkeer
door Veghel wil vermijden en daardoor bezwaren van omwonenden (De Bloemenwijk, De
Leest, Veghel-Zuid, De Scheifelaar, het bedrijfsleven en milieugroeperingen Aa-dal) op
voorhand wil voorkomen. Het aantal bewoners aan de Veghelse kant is aanzienlijk meer
dan aan de kant van Zijtaart, kan een redenering zijn geweest.
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KERKBERICHTEN
Zondag: 1 september 9.30 u. Pater van Delden (Vivace)
Wij gedenken: Marinus en Jos van den Akker; Johan en Jos Schepers; Jan Schoenmakers,
zoon Johan en overl.familie; Willem en Mia Jonkers-van Boven (vanw.verjaardag);
Overl.oud. Wuijtenburg-van Stiphout, zoon Martien, Johan en Toon en schoonzoon Evert.
Mededeling: i.v.m. de installatie van de nieuwe parochie “H.Franciscus” te Veghel, 22
september om 10.00 uur, wordt de H.Mis van 9.30 uur hier in Zijtaart verzet naar zaterdag
21 september om 19.00 uur.

Belangrijke Telefoonnummers:
Kerkberichten C.v. Helvoirt
(0413) 36 58 61
Huisartsenpost:
Avond, nacht en het weekend 0900-8860
Centraal Alarm nummer
112
Politie/Brandweer/Ambulance spoed 1 1 2
Politie
direct
0900 8844
Danielle Michiels Wijkagent Eerde Zijtaart 0900 8844

Brandweer direct
Ambulance direct
Stadhuis Veghel
Gem. Veghel Storingsnummer
Basisschool "Edith Stein"
Tennispark Zijtaart
Dorpshuis Zijtaart
De Vonders (VOW)
Meldpunt Thuiszorg
Vivaan, Ouderenwerk
Aanzet maatschappelijk werk

(073) 612 31 23
(0412) 63 15 15
14 - 0413
14 - 0413
(0413) 36 51 68
(0413) 76 90 25
(0413) 36 66 79
(0413) 35 03 77
0900-8803
(0413) 36 73 09
(0413) 36 69 86
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Deze week zitten wij weer bij elkaar en gaan we de
ingebrachte opmerkingen verwerken tot vragen en
aandachtspunten aan zowel de wethouder van de gemeente
Veghel als aan de twee vertegenwoordigers van de
provincie. Volgende week publiceren wij deze
opmerkingen in Zijtaarts Belang en we plaatsen die ook op
onze website. Als we de antwoorden hebben ontvangen,
doen wij daarvan wederom verslag. Daarnaast willen we
alles wat we de komende 2 maanden aan informatie en uit
bijeenkomsten ontvangen, toelichten op de openbare
vergadering van woensdag 6 november a.s.
Bij deze wordt u hiervoor reeds uitgenodigd.
Dorpsraad Zijtaart

BELANGETJES
Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons
brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid
om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip.
Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel.
(0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

Gewijzigde openingstijden bibliotheek
Vanaf 27 augustus is de Zijtaartse bibliotheek in het
Klooster op dinsdagmiddag open van 13.45 uur tot 15.15
uur. De openingstijden van de dinsdagavond en van de
donderdagmiddag blijven ongewijzigd:.
dinsdagavond
18.00 – 19.00 uur
donderdagmiddag
13.15 – 14.30 uur

BYTZ - Tieners opgelet!
Zin in een actieve avond? Vrijdagavond 30 augustus
hebben wij paintspray voor jullie georganiseerd. Dit
houdt in dat je met ons naar een plek gaat waar we met
verfpistolen op elkaar gaan schieten. In teams ga je
elkaars ‘vlag’ veroveren.
Zin om mee te doen? Kom dan deze avond om 20.00
uur naar het Dorpshuis. Kom op je fiets! Er is gezorgd
voor beschermende kleding (en bril) maar doe voor
alle zekerheid toch oude kleren aan. De entree
bedraagt 2 euro (excl. consumptie).
Hopelijk tot dan!

Gevonden: op speelveld een voetbal van PSV,
terug te halen bij Raaijmakers Drukwerk
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De organisatie van BYTZ.
(Werkgroep van de EGZ)

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 22 nr. 46

28 aug. 2013 – 4 aept. 2013

De jaarlijkse collecte van de
Evenementengroep Zijtaart (EGZ)
wordt verplaatst naar de eerste week
(36) van september.
U bent vast op de hoogte van de
jaarlijkse collecte van de EGZ,
die steeds net voor Sinterklaas
plaatsvond. De opbrengst van
deze collecte kwam vooral ten goede aan de intocht van
Sinterklaas, waardoor deze voor een redelijke prijs
georganiseerd kon worden. Het resterende deel werd
ingezet om andere activiteiten gratis of voor slechts een
kleine bijdrage mogelijk te maken.
Dit jaar heeft de EGZ er voor gekozen om de jaarlijkse
collecte naar voren te halen. Om u een goed beeld te geven
van wat de EGZ allemaal voor de Zijtaartse gemeenschap
organiseert, zetten we onze activiteiten een keer uitgebreid
voor u onder elkaar. Zodat u weet, waaraan uw donatie
wordt besteed.
Vorige week het eerste deel, met daarin de
kerstboomverbranding, koninginnendag, de
dodenherdenking, de kermis, de dorpszeskamp en de
zomerwandeltochten.
Deze week het tweede deel, met daarin de JAZ dagen, de
najaarsfietstocht, de intocht van Sint Nicolaas, de
winterwandeltocht, de BYTZ jongerenactiviteiten en de
ZES gezelschapsspellenavonden.
Komende week (36) volgt onze huis-aan-huis collecte.
Onze vrijwilligers kunnen bij u langs komen vanaf zaterdag
31 augustus tot en met zaterdag 7 september.
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in een andere ruimte. Bij het vertrek van de Sint ontvangt
iedereen natuurlijk een lekkere traktatie.
Winterwandeltocht
Tussen Kerst en Nieuwjaar vindt onze jaarlijkse
winterwandeltocht plaats, die door de mooie omgeving van
Zijtaart loopt. Met enig geluk kunt u genieten van een
besneeuwd Zijtaart onder een stralende winterzon. De
winterwandeltocht is al drie jaar uitgezet en is uitgegroeid
tot een gezellig en sportief evenement, waarbij de vele
deelnemers, jong en oud, een frisse neus halen.
BYTZ jongerenactiviteiten
Maandelijks is er voor de jeugd tussen 12 en 16 jaar oud
een aantrekkelijke activiteit. Dit kan verschillen van een
silent disco op het dorpsplein tot een dartavond in het
Dorpshuis of een avond chillen in de “eigen” BYTZ ruimte,
boven in ons Dorpshuis. De terugkerende activiteiten zijn
ondertussen al een vast onderdeel geworden van menig
Zijtaartse tienerkalender.
ZES gezelschapspellen avonden
Iedere eerste vrijdag van een nieuwe maand organiseert de
EGZ een gezelschapsspellenavond in ons Dorpshuis. In een
prettige en ontspannen sfeer speelt u met of tegen andere
dorpsgenoten een spel naar uw keuze. Maandelijks wordt
een ander gezelschapsspel benoemd tot “Spel van de
maand”. Aan dit spel wordt extra aandacht geschonken en
is er uitleg beschikbaar. Ondertussen hebben we al een
aardige voorraad gezelschapspellen beschikbaar, waardoor
u zeker een spel naar uw smaak vindt. Iedereen, jong (met
ingang van groep 8) en oud is welkom.

Evenementengroep Zijtaart
De EGZ is een groep Zijtaartse vrijwilligers die zich inzet
voor de gehele Zijtaartse gemeenschap. Door Zijtaart voor
Zijtaart dus eigenlijk. Voor meer informatie verwijzen wij u
graag naar het internet: http://www.zijtaart.nl/EGZ.html.
Hier is meer informatie over de EGZ en haar activiteiten te
JAZ dagen
vinden.
Voor vele kinderen in Zijtaart zijn de JAZ dagen een waar
hoogtepunt van hun vakantie. De JAZ dagen vinden al jaren Uiteraard zijn ook wij altijd op zoek naar nieuwe
plaats op het terrein “De Leinse Hoefslag”. Hier zorgen we vrijwilligers, voor het mede organiseren van een of
met z’n allen voor een gezellige sfeer door middel van een meerdere van de genoemde activiteiten. Mocht u meer
informatie willen, spreek een van ons dan eens aan of
fraai decor en verdere terreinaankleding in het thema voor
reageer via EGZ@zijtaart.nl.
deze dagen. De kinderen kunnen knippen, plakken en
Wij
zien u op ieder moment en/of uw bijdrage in september
schilderen, maar ook een spectaculaire tocht en een
graag
tegemoet.
zeskamp ontbreken niet op het programma. Op
donderdagavond volgt de afsluiting van de JAZ dagen, met
Gegroet en bij voorbaat bedankt, namens de EGZ: Linda,
de ontknoping van het jaarlijks thema. Daarna gaan de
kinderen moe en voldaan naar huis en praten nog maanden Eric, Marion, Adriënne, Monique, Anja, John, Debby,
Alco, Joop, Lotte, Ruud, Henri, Jacqueline, Maikel, Lea,
na over de JAZ dagen.
Petra, Antonet, Ilse, Tonnie, Sjan, Marjan, Jet, Franc,
Najaarsfietstocht
Marieke, Marjo, Annemieke, Harrie, Twan, Nena, Ad, Ton,
In september vindt onze jaarlijkse gezinsfietstocht plaats.
Paul, Rob, Berrie, Maaike, Chris, Suzan, Martien, Aniek,
De tocht leidt u door de mooie omgeving van omliggende
Niek, Paul, Wendy, Martijn en Frans
dorpen en is ongeveer 40 km lang. Op meerdere
pauzeplaatsen tijdens de tocht biedt de EGZ u fruit en wat
te drinken aan. Voldoende aangesterkt vervolgt u uw weg
weer, waarna u weer terugkomt in Zijtaart.
Zijtaartse kalenders
In december worden de Zijtaartse kalenders door leden van
de JAZ huis aan huis bezorgd.
Intocht Sint Nicolaas
Zijtaart wordt ieder jaar vereerd met een bezoek van
Sinterklaas. De Sint wordt ontvangen bij het Dorpshuis,
waarna binnen leuke activiteiten starten voor de kinderen.
De jongsten hebben een leuke activiteit met de Sint en zijn
Pieten. De oudsten beproeven hun geluk tijdens een bingo
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KBO

Bridge KBO 23 aug 2013

AGENDA
Vanaf september wordt er op de maandagmiddagen niet
meer gefietst.
Maandag 2 september 10.00 uur: Onderonsje
Maandag 2 september 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 3 september 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 3 september 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 3 september 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 4 september 13.30 uur: Kaarten
Donderdag 5 september 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 5 september 13.00 uur: Competitie biljarten
Vrijdag 6 september 13.30 uur: Bridgen
BRIDGEN
ZBC 20 aug 2013
Lijn A
1 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
2 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
3 Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
4 Jan Rijkers & Toos v. Berlo
5 Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
6 Cor v.d. Berg & Ben v.d. Steen
7 Riet v. Hout & Corry Kastelijn
8 Cor Mollen & Marietje Mollen
9 Anneke Jans & Maria Pepers
10 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
11 Henk v.d. Linden & Mien Vissers
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61,77
57,29
54,06
53,13
52,92
51,56
48,85
48,02
44,27
42,19
35,94

Lijn B
1 Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
61,25
2 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
60,42
3 Clasien Nolle & Trudy Smulders
55,83
4 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 55,42
(5) Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
53,33
(5) Ria Veldhuis & Tiny v.d. Steen
53,33
7 Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
50,42
8 Joke Petit & Maria Rijken
48,33
9 Mieke Toebast & Toos Vissers
46,67
10 Annie v Berkmortel & Josien vd Berkmortel 45,83
11 Ad Koevoets & Riet Koevoets
42,50
12 Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
41,25
13 Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
35,42

Lijn A
1 Tonnie Kivits & Harrie Lucius
2 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
3 Cees v. Hout & Riet v. Hout
4 Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
5 Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
6 Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
7 Adriaan v.d. Tillart & Mien Vissers
8 Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk
9 Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
10 Cor Mollen & Marietje Mollen
11 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
12 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
Lijn B
1
Jo Verhoeven & Riek Vervoort
2
Piet Thijssens & Riek Rijkers
3
Martien v Cleef & Marietje v.d. Horst
4
Ad Koevoets & Riet Koevoets
5
Harrie vd. Wijgert & Marietje vd. Wijgert
6
Toon v. Creij & Wim v. Os
7
Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
8
Tonny Rijkers & Pieta Verbakel

64,58
60,42
54,58
54,17
51,25
50,00
48,33
47,50
45,83
41,67
41,25
40,42
61,81
58,33
56,25
53,47
46,53
44,44
41,67
37,50

BILJARTEN Onderling 22 aug 2013
Cor Coppens
21 43 -Cor v.Zutphen
Wim v.d.Sanden
52 75 -Wim Kremers
Jan v.d.oever
18 24 -Jan Rijkers
Jos Claassen
21 27 -Johan v.Zutphen
Frans v.Leuken
39 49 -Gerard Oppers
Grard v. Eert
18 21 -Jan de Wit
Willy v.d.Berkmortel 25 27 -Johan v.Zutphen
Jan v.Uden
18 18 -Willy Henst
Wim v.d.Sanden
52 48 -Piet v.d.Hurk
Willy v.d.Berkmortel 25 23 -Martien v.Zutphen
Tonnie v.Uden
32 27 -Chris v.Helvoirt
Chris v.Helvoirt
19 16 -Tonn Verbruggen

62 113
26 34
17 16
20 17
13 7
29 26
20 20
30 24
37 36
15 10
19 17
22 19

Najaarsfietstocht Evenementengroep
Op zondag 8 september a.s. is er weer de jaarlijkse
najaarsfietstocht van de Evenementengroep. De tocht heeft
dit jaar een afstand van ongeveer 41 kilometer en zal u op
verrassende plaatsen brengen. Men kan tussen 12.00 en
13.30 uur starten bij ಬt Dorpskaffee.
Volgende week hoort u meer hierover.
Evenementengroep Zijtaart
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Cursus EHBO bij kinderen.
Bij voldoende deelname organiseert het GVO van de
Stichting Gezondheidszorg te Veghel een cursus EHBO bij
kinderen. Een cursus speciaal voor ouders, verzorgers,
grootouders en voor degene die wel eens oppassen. Als
ouder, verzorger, oppas is het goed te weten wat te doen bij
wonden, kneuzingen, brandwonden, botbreuken,
vergiftigingen enz.
De cursusdata zijn: woensdag 18 en 25 september en
woensdag 2 en 9 oktober 2013. Voor de eerste cursisten van
2013 is er op dinsdag 24 september 2013 een herhalingsles.
De aanvangstijd van de cursus is 20.00 uur, einde ca 22.00u
Locatie: Thuiszorg Pantein, Stadhuisplein 47 te Veghel.
De cursisten betalen €. 25,00 voor de gehele cursus,
inclusief cursusboek.
Een certificaat van het Oranje Kruis kost €. 15,00.
De cursus wordt gegeven door mevrouw Hanny van
Teeffelen.
U kunt zich aanmelden bij:
Anny van den Hurk-Verhoeven
Telefoon (0413) 36 31 87
E-mail: pvdhurk@hetnet.nl

uit
uit
thuis
thuis
uit
uit

Mariahout bekertoernooi 9:30u
WEC bekertoernooi
9:30u
Schijndel/DE WIT MB1 14:30u
EVVC MC2
13:00u
Nijnsel beker toern.
9:30u
SCV'58 Velp bekertoernooi 9:30u

V.O.W. Senioren woensdag 28 aug. 2013
VOW B1
VOW B2
VOW MB1

thuis
uit
thuis

Boskant B1
18:30u
Mariahout B2 18:30u
MVC MB1
18:30u

V.O.W. Senioren donderdag 29 aug. 2013
VOW MC1

thuis

Rhode MC1

18:30u

V.O.W. Senioren zaterdag 31 aug. 2013
VOW Veteranen
VOW H1 Beker

16:30 uur thuis Mierlohout
18.00 uur thuis Volkel,

V.O.W. Senioren zondag 1 september 2013
VOW H2 Beker
11.30 uur thuis Schijndel/De Wit 2
VOW H3 Beker
11.00 uur uit Avanti '31 11
VOW Vrouwen 1 Beker 11.30 uur thuis RKOSV Achatas

SPORTUITSLAGEN

SPORTAGENDA
VOW Jeugd 28 aug. 2013
VOW B1 thuis Boskant B1
VOW B2 uit
Mariahout B2
VOW MB1 thuis MVC MB1
VOW Jeugd 29 aug. 2013
VOW MC1 thuis Rhode MC1
VOW Jeugd 31 aug. 2013
VOW B1 thuis Schijndel/DE WIT B2
VOW B2 uit
DVG B2
VOW C1 uit
WEC C1G
VOW D1 uit
boerdonk beker toern.
VOW E1 uit
Eli beker toern.
VOW E2 thuis bekertoernooi
VOW E3 thuis bekertoernooi
VOW F1 uit
Ollandia bekertoernooi

VOW F2
VOW F3
VOW MB1
VOW MC1
VOW MD1
VOW ME1
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VOW Jeugd 24 aug 2013
18:30u
18:30u
18:30u
18:30u
14:30u
14:30u
13:00u
9:30u
9:30u
9:30u
9:30u
9:30u

VOW B1
VOW B2
VOW C1
VOW D1
VOW E1
VOW E2
VOW E3
VOW F1
VOW F2
VOW F3
VOW MB1
VOW MC1
VOW MD1
VOW ME1
VOW B1
VOW B2

Ollandia B1
Rhode B4
Nijnsel/TVE Reclame C1
Eli D2
Eli E1
Eli E2
Eli E3
Eli F1
VOW F3
VOW F2
vrij
HVCH MC1
blauw geel Md1
Vorstenbosche Boys ME1
Ollandia B1
Rhode B4

1-3
3-3
0-9
?-?
?-?
16-2
6-6
6-2
7-6
7-6
0-15
0-10
3-3
1-3
3-3
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W.T.C. Zijtaart
Heren: zondag 1 september, Moeke Mooren,
pauze in Appeltern, 95 km, vertrek 8.30 uur.
Dames: zondag 1 september, Moeke Mooren,
pauze in Appeltern, 85 km, vertrek 8.30 uur.
Cursus:
Architectuur in de loop der eeuwen.
Ton Rietbergen start weer een nieuwe 6-delige cursus
kunstbeschouwing en kunstgeschiedenis. Dit keer met
“bouwen” als centraal thema.
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Supercup biljarten 2013
Op zaterdag 31 augustus a.s. vindt in Den Hazenpot in
Boerdonk de 6e editie plaats van de Lunenburg
Administratie- en Advieskantoor Supercup biljarten 2013.
De Supercup is een strijd tussen de plaatselijke libre
kampioenen biljarten uit de gemeente Veghel. Zij gaan op
deze avond de strijd met elkaar aan met als inzet de titel

ಯKampioen der Kampioenenರ.

Aan deze 6e editie doen 6 kampioenen mee. Uit Keldonk is
dat Ad Bouwe (70 caramboles), uit Zijtaart komt Toon
Verbruggen (130 car.), uit Eerde wordt deelgenomen door
kampioen Gijs Stapelbroek (85 car.), Veghel wordt
Titel: 7000 jaar een steen in de buik
vertegenwoordigd door Harrie vd Rijt (65 car), Jan vd
VAN PYRAMIDE TOT FREEDOMTOWER. Broek (70 car.) probeert de eer voor Erp hoog te houden en
een thuiswedstrijd is het voor Geert Brugmans (56 car.).
De cursus start op woensdagavond 11 september 20.00 u en Mariaheide is dit jaar niet vertegenwoordigd, omdat deze
donderdagochtend 12 september 09.00 u. Daarna om de 14 kampioen niet woonachtig is in de gemeente Veghel. Zoals
je ziet wordt er gespeeld met een handicap, waardoor voor
dagen
alle spelers de kansen gelijk zijn. Verwacht wordt dat het,
Plaats: dorpshuis “Het Klooster”.
evenals de voorgaande keren, ook nu een spannende
Bouwen, het gebouw, maar ook de verbeelding daarvan in
aangelegenheid gaat worden.
tekening en schildering zal het nieuwe onderwerp zijn.
Om 19.15 uur is de officile opening met het voorstellen
Beschutting tegen weer en wind hoort samen met o.a.
voeding en voortplanting tot de eerste levensbehoeften.
van de deelnemers en de loting van de partijen, waarna om
Maar bouwen is nog véél meer dan dat: uitdrukking van
19.30 uur de partijen gaan beginnen. De finale staat rond de
bezit, rijkdom, macht, durf, zorg voor de doden, grootsheid, klok van 22.00 uur op het programma, met aansluitend de
hoogmoed, geloofsovertuiging en meer. Ook als vervallen
prijsuitreiking. Supporters en bezoekers zijn op deze avond
ruïne kan een gebouw indrukwekkend zijn.
van harte welkom.
Als een reiziger zullen we langs tal van bouwwerken
komen. Soms staan we lang stil bij een bouwwerk.
Bijvoorbeeld bij de “Sagrada Familia” van Gaudì in
Barcelona, maar zeker ook bij de grote ontwerpers van de
Klassieke Oudheid: de Grieken en de Romeinen.
Zonder uitputtend in te gaan op alle stijlkenmerken van de
verschillende cultuurperiodes wordt een beeld geschetst van
de mogelijke beleving van het gebouw als toerist. Zeker zal
gebruik gemaakt worden van allerlei andere uitbeeldingen
als tekeningen, maquettes, schilderingen en reliëfs. Deze
werkvormen geven een andere kijk op de gebouwde wereld.
Het doel is om het “verhaal van het gebouw” beter te gaan
lezen: de uitstraling van de gebouwde omgeving beter te
beleven: het geheel, maar ook elementen te onderscheiden
Op de foto staan van links naar rechts: de oud supercup
en daarna in het eigen – al bekende - kader te plaatsen.
kampioen Martien Beks, en vervolgens Jan vd Broek, Gijs
De cursus wordt, behalve in Zijtaart, op nog 2 locaties
Stapelbroek, Harrie vd Rijt, Ad Bouwe, Geert Brugmans en
gegeven: Vorstenbosch/Uden en St. Oedenrode.
Toon Verbruggen
Inlichtingen: Ton Rietbergen. Tel 0413 367627 of
ton.rietbergen@hotmail.com
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OPEN DAG!!
Voor alle kids van groep 3 en 4 is er vrijdagmiddag 30
augustus 2013 een gratis
knutselmiddag tijdens de open
dag van Het KinderAtelier
Zijtaart. Kom eens kijken en
gezellig mee knutselen.
Je bent welkom van half twee tot
half vier.
Tot vrijdag!
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BYTZ zoekt:
Jongeren van 12 tot 16 jaar die in zijn voor leuke, actieve,
stoere en gezellige avonden met elkaar!
We hebben gezocht en al velen van jullie afgelopen jaar
gevonden, maar er moeten er nog meer in Zijtaart
rondlopen die we graag op onze avonden zien.

Afgelopen jaar zijn we begonnen met een andere opzet bij
BYTZ. In plaats van activiteiten vµµr de schoolvakanties
zijn we begonnen met 1 keer per maand een activiteit te
RONDJE LOEVESTEIN
organiseren. En dat is prima gegaan. Dankzij een bijdrage
Zaterdag 14 september 9.00 uur – 17.00 uur
vanuit de Gemeente Veghel beschikken we nu over een
Het IVN Veghel organiseert a.s. zaterdag 14 september
mooie ruimte in het Dorpshuis waar we gebruik van maken.
2013 een langere wandeling die voor de verandering eens
Afgelopen jaar hebben we de BYTZ-avonden afgewisseld
wat verder weg is dan in de directe omgeving van Veghel.
met andere activiteiten in het Dorpshuis of elders. Enkele
Gekozen is voor natuurgebied “Loevestein”, een
activiteiten die wij hebben gedaan zijn: een professioneel
verzameling oude kleiputten, graslanden, ruigtes en
darttoernooi in samenwerking met de dartsclub en een
oeverwallen rond het bekende slot Loevestein. Het gebied
jongens en meidenavond. Tevens hebben we het seizoen
ligt op de plaats waar vroeger de Maas uitmondde in de
afgesloten met een BBQ en karaoke.
Waal.
De opkomst is goed. We merken dat de jongeren ons steeds
Dit vochtige uiterwaardengebied is bij uitstek leefgebied
voor veel bijzondere plantensoorten en libellen. In de oude beter kunnen vinden en dus hebben ze steeds meer inbreng
ooibossen huizen vleermuizen, havik, nachtegaal en bosuil. in wat en hoe we de activiteiten gaan organiseren.
Vanaf carnaval was groep 8 ook uitgenodigd en die hebben
Het vertrek is om 9.00 uur vanaf het Stadhuisplein en we
de resterende activiteiten ook goed bezocht. Dus dat gaan
zijn weer terug omstreeks 17.00 uur. Denk aan voldoende
we komend jaar weer doen.
proviand en drinken, maar ook aan goede kleding en
schoeisel. We rijden zoveel mogelijk gezamenlijk en delen Vanuit de werkgroep is Paul Schepers gestopt. Paul,
bedankt voor de inzet bij BYTZ! Vanaf nu krijgen we
de kosten van het vervoer.
Voor meer informatie zie de website: www.ivn-veghel.nl of versterking van Teun van Hoof en Maikel van Rooij. Twee
jonge enthousiaste mensen waar we erg blij mee zijn.
via R. Knechten, tel (0413) 34 01 12
Dus, zit je op de middelbare school, ben je in de leeftijd van
12 tot 16 jaar en lijkt het je leuk om mee te doen: kom dan
naar onze avonden!
Programma:
Vrijdag 30 augustus Paintspray
Vrijdag 20 september Drive-in Movie
Vrijdag 25 oktober BYTZ avond
Vrijdag 22 november Koken bij de Reiger
Vrijdag 27 december Darten
Net zoals vorig jaar kom je wanneer je zin hebt. De
entreeprijs is nog steeds  2,00. Wat anders is, is dat hier
geen consumptiebon meer bij inbegrepen is. Dit hebben we
zo gedaan om wat meer geld te kunnen gebruiken voor
activiteiten of uitstapjes met jullie. De avonden beginnen
om 20.00 uur en
duren tot 23.00 uur.
We hopen velen van
jullie dit jaar weer
te zien!
Groet,
Ilse, Rob, Franc, Chris, Maikel, Teun, Aniek en Marjan.
Namens de organisatie van BYTZ.
(Werkgroep van de EGZ)
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Nut & noodzaak omleiding N279 niet
aangetoond
Veghel is goed ontsloten dankzij de A50. Toch wil de
Veghelse politiek nog graag een extra snelweg van Veghel
naar Asten. Maar waarom? Op de weg naar Asten rijdt
weinig verkeer en staan vrijwel nooit files. Die files komen
pas, wanneer deze weg een vierbaansweg gaat worden.
Omdat die nieuwe weg een snellere verbinding vormt dan
bestaande snelwegen, trekt deze weg veel extra verkeer aan.
Met name vrachtverkeer op de route RotterdamRuhrgebied. Verkeer dat dus niet in deze regio hoeft te zijn
en in negatieve zin bijdraagt aan de bereikbaarheid en
leefbaarheid in Veghel. Wat betreft bereikbaarheid kan je
verwachten dat er straks vaak files zullen zijn ter hoogte
van de aansluitingen op de A50 bij Veghel, waar de twee
drukke wegen elkaar gaan snijden. Behalve vertragingen,
leidt dit ook nog eens tot veel sluipverkeer door de dorpen.
Daar zitten onze industrie en onze inwoners niet op te
wachten. Dat geldt ook voor het doorsnijden van onze
dorpsgemeenschappen met nog meer overlast aan geluid en
fijnstof (verantwoordelijk voor een verhoogd aantal
sterfgevallen).
Voor- en nadelen moet je afwegen
Een nieuwe snelweg zorgt niet alleen tot in lengte van
dagen voor veel overlast bij de inwoners in zowel Zijtaart,
Eerde en Veghel, maar kost ook nog eens vele miljoenen
aan belastinggeld, ook van de inwoners van onze gemeente.
Het is dus de hoogste tijd dat eerst een goede discussie
plaatsvindt over het nut van deze weg, voordat we gaan
praten over de inrichting en zorgvuldige inpassing ervan.
Eigenlijk is er maar 1 methode waarmee je objectief, dus
zonder politieke voorkeur, kan aantonen of deze weg wel of
niet noodzakelijk is. Dat is de maatschappelijke kosten
baten analyse (MKBA). In deze analyse worden de voor en
nadelen transparant tegen elkaar afgewogen. Daarmee kan
je aan iedereen aantonen of investering in deze weg nuttig
is voor het algemeen belang, of dat het weggegooid geld is.
Op rijksniveau is dit al verplicht. Rijkswaterstaat doet
daarom altijd een dergelijke analyse voordat besloten wordt
om belastinggeld te steken in een nieuwe weg. Mijn
persoonlijke mening is, dat als die analyse uitwijst dat de
weg er moet komen, de weg er ook mag komen, ook al ben
ik een omwonende. Gewoon doen wat nodig is voor de
maatschappij in het algemeen en van onze gemeente in het

bijzonder. Als de analyse het tegendeel uitwijst, laten we
dan geldverspilling en de eeuwig durende overlast
voorkomen.
Staat de gemeenteraad buitenspel?
De Veghelse wethouder, die deelneemt in de stuurgroep,
neemt belangrijke beslissingen over de nieuwe weg, zoals
de keuze voor de voorkeursvariant bij Zijtaart. En zonder
daarin merkbaar rekening te houden met varianten die
bijvoorbeeld ingebracht zijn door de Dorpsraad van
Zijtaart, Eerde, Keldonk en ZLTO. Daarnaast heeft de
gemeenteraad, het hoogste orgaan in onze gemeente, nog
geen discussie gevoerd over de verschillende varianten en
de effecten. Toch neemt de stuurgroep op 12 september wel
definitieve beslissingen over onder meer de
voorkeursvariant. Maar het kan toch zeker niet zo zijn dat
de gemeenteraad zich buitenspel laat zetten bij dit soort
belangrijke beslissingen in onze gemeente? Daarom zou het
goed zijn als een MKBA uitgevoerd wordt. Er zijn
politieke partijen die dit punt in de raadsvergadering
van donderdag 5 september om 20.00 uur als bijzonder
punt aan de orde gaan stellen met een motie. Het zal
enorm helpen wanneer we massaal in de raadszaal
aanwezig zijn om onze zorg over de komst van de N279
te laten blijken.
Doen we niks, dan komt die weg er gewoon. Dus laat de
Veghelse politiek zich maar verantwoorden voor haar
keuzes. Het gaat tenslotte om onze gezondheid, ons geluk,
ons welzijn en onze kinderen.
Ben er donderdag 5 september 2013 om 20.00 uur in de
raadszaal van de gemeente Veghel!!!!
Erik de Vries
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Fanfare
Sint Cecilia
Zijtaart

VEGHELSE
BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN
LIBRE 2013
Sluitingsdatum inschrijving woensdag 11 september.
Het succes van het vorige kampioenschap is voor de
organisatie reden om weer een mooi toernooi op poten te
gaan zetten. Van 3 tot en met 11 oktober a.s. zal het
kampioenschap gespeeld gaan worden in de zaal van het
clubhuis “De Stapperij” aan de Bunders 3.
Dit jaarlijks terugkerende evenement wordt georganiseerd
door biljartverenging "Krijt Op Tijd". Deelname is alleen
mogelijk voor inwoners uit de gemeente Veghel. De
organisatie wordt mede mogelijk gemaakt door de
hoofdsponsors “Reclame-adviesbureau Verwegen
Communicatie BV” en “Van Herwaarden interieurs”.
Inschrijving is mogelijk tot woensdag 11 september. Er
Al weer voor de vijfde keer organiseren fanfare Sint Cecilia wordt gespeeld in 4 klassen. De winnaars van de diverse
klassen spelen kruisfinales om tot de uiteindelijke
en C.V. de Reigers gezamenlijk de dienstenveiling. Een
kampioen te komen. Er kan worden ingeschreven via de
uniek evenement wat iedere vijf jaar door ons
website: http//:www.krijt-op-tijd.nl . Ook zijn
georganiseerd wordt en erg succesvol is dankzij de grote
inschrijfformulieren verkrijgbaar bij "De Stapperij" of bij
betrokkenheid van heel het dorp en de verre omgeving.
Joep van Creij, Vondelstraat 4, Veghel, tel. (06)105 853 10.
De kampioen zal in 2014 Veghel mogen
De vorige edities van de dienstenveilingen staan bij veel
vertegenwoordigen in de strijd om de supercup.
mensen nog goed in het geheugen. Tot nu toe heeft elke
Inleveradressen De Bunders 3, Vondelstraat 4 of
veiling niet alleen gezorgd voor een prachtige opbrengst
Vensestraat 13.
voor onze verenigingen, maar was het bovenal ook elke
keer weer een waar dorpsfeest. Wij hopen dit feest volgend Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met
voorzitter van "Krijt Op Tijd" Ad van Dongen, tel. 35 35
jaar weer met jullie te kunnen vieren.
45.
Noteer zondag 16 november 2014 daarom alvast in jullie
agenda; dan zetten wij hem op de Zijtaartse kalender!

organiseren samen een

Dienstenveiling
op

Zondag 16
november 2014
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Sophie van Leest Chopin Ter Kwincke 9de (62.5%)
Springen
Klasse L
Plaatsing
In het weekend van 17 en 18 augustus vonden de Brabantse
Sharen van Malsen
Kaliber S
27ste
Kampioenschappen plaats in Wouw. Zoals aangegeven
Klasse M
Plaatsing
hadden meerdere Zijtaartse ruiters zich hiervoor
Indira Jussen
Souplesse 10ste Door naar NK
gekwalificeerd, wat op zichzelf al een knappe prestatie is.
Klasse Z
Plaatsing
Op de eerste dag van de Brabantse Kampioenschappen kan
Paula van den Tillaart
Cantio VDT
22ste
je je kwalificeren voor de finale die op de volgende dag
plaatsvindt. Als je daar ook goed scoort mag je door naar
NACHT van de VLEERMUIS in VEGHEL
het NK. Dit is Wendy van den Akker en Indira Jussen
zaterdag 31 augustus 21.00 – 24.00 uur
gelukt! Wendy van den Akker kwalificeerde zich voor het
Bij schemering komen vleermuizen uit hun hangplekken te
NK in de hoogste klasse. Indira Jussen bleef verschillende
voorschijn om als ware luchtacrobaten achter muggen en
manches foutloos en wist zich zo in de finale bij de beste
motjes aan te jagen. Voor vele mensen een fascinerend
tien te plaatsen.
tafereel voor anderen een ware nachtmerrie! Wilt u meer
Sharen van Malsen kreeg het voor elkaar om op de eerste
weten en zien van deze bijzondere zoogdieren dan kunt u
dag de eerste plaats te bemachtigen.
zaterdag 31 augustus meelopen met de vleermuizen
Het NK zal op 6 september plaatsvinden in Ermelo.
excursie van natuurvereniging IVN Veghel.
Vanaf het Stadhuisplein (vertrek 21.00 uur) voert de
De overige behaalde resultaten op de Brabantse
excursie tussen woningen, gebouwen, bomen en langs het
Kampioenschappen
water. Voorafgaand aan, en tijdens de wandeling, vertelt
Dag 1: zaterdag 17 augustus
vleermuizenkenner Gerard van Leiden over het leven van
Dressuur
de vleermuis: waar hij woont, wat hij eet en hoe hij de
Klasse L2
Plaatsing
verschillende seizoenen doorbrengt. Ook fabels worden uit
Daisy van Wanrooy
Charmeur 12de (61.67%)
de wereld geholpen, zo zouden vleermuizen in de haren
Klasse M1
Plaatsing
vliegen!
Sophie van Leest
Chopin Ter Kwincke 11de
Dat vleermuizen niet uitsluitend bijzonder zijn maar ook
(60.33%) Door naar de finale
een belangrijke plaats in de natuur innemen, besef je pas als
Klasse ZZ licht
Proef
Kür op muziek
je mee gaat met een vleermuiswandeling. Deze zoogdieren
beginnen rond zonsondergang te jagen en zijn dan goed
Einduitslag Wendy van den Akker
Zariena
ste
de
de
zichtbaar. Aan de wijze van vliegen is te zien welke
8 (64.14%)
7 (66.42%) 9 Door naar NK
vleermuis er op dat moment jaagt. Om vleermuizen te
Springen
horen wordt een batdetector ingezet, een apparaatje die de
Klasse L
Plaatsing
ste
Sharen van Malsen Kaliber S 1
Door naar de finale ultrasone geluidsgolven van de vleermuizen omzet in voor
de mens hoorbare geluiden.
Klasse M
Plaatsing
ste
Na afloop komt u tot de conclusie dat het nachtleven in de
Indira Jussen
Souplesse 8 Door naar de finale
natuur toch heel bijzonder en boeiend is.
Klasse Z
Plaatsing
Paula van den Tillaart Cantio VDT 18de
Door naar Nadere informatie bij Gerard van Leiden 06 22082634 of
www.ivn-veghel.nl
de finale

LR. Sint Gregorius – Indira Jussen en
Wendy van den Akker door naar het NK

Dag 2: zondag 18 augustus (finale)
Klasse M1

Plaatsing
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Interpunctie
Assertiviteit en het beeld van jezelf
Iedereen heeft een idee over anderen. Hij is geniepig, zij is
recht door zee, weer een ander is gevoelig, nog iemand
anders is een zwakkeling en die man van de overkant is een
ego±st. Maar als het over jezelf gaat, is het niet zo
gemakkelijk om je in te delen. Het hangt veel meer af van
hoe je je voelt. Dat kan dus per moment verschillen. De ene
keer kun je je sterk en assertief voelen, de andere keer zwak
en misschien verlegen, angstig, depressief, agressief of wat
dan ook. Natuurlijk zijn er ook mensen die zich opblazen en
daardoor overdreven positief (soms zelfs bedreigend of
arrogant) overkomen. Mensen denken vaak dat zij een
positief zelfbeeld hebben, soms weten deze mensen van
binnen beter en is het een manier om hun kwetsbaarheid
niet te tonen. Maar zijn deze mensen assertief? Ik vind van
niet.
Het beeld van jezelf kan ook negatief zijn. Je vindt jezelf
weinig waard, je denkt dat niemand jou echt zou mogen als
ze je beter zouden kennen of je denkt dat je je mening maar
beter voor je kunt houden. Je verwacht dat mensen je niet
zullen mogen of je ego±stisch zullen vinden als je je wensen
uitspreekt. Maar assertief je wensen uiten is iets anders dan
ego±sme.
Als datgene wat anderen over jou denken redelijk
overeenkomt met hoe je jezelf ziet, dan is dat prettig.
Mensen vinden het plezierig om gezien en gehoord
(d.w.z."gekend") te worden.
Maar soms weet je helemaal niet hoe je over komt. Je denkt
misschien verlegen over te komen, terwijl je gezien wordt
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als iemand die vaak ruzie maakt. Je hebt dan wel veel last
van die ruzie, misschien zelfs meer dan anderen denken.
Misschien is de ander het voorval al vergeten en loop jij er
nog mee te worstelen.... Maar men ziet zelden wat er aan de
binnenkant bij mensen gebeurt. Jij weet niet wat zij denken
en zij weten niet wat er in jouw hoofd omgaat. De ander
vindt dat jij je overal mee bemoeit, terwijl jij juist iets
aardigs wilde doen voor die ander.... Men begrijpt elkaar
verkeerd en weet niet hoe men dit kan bespreken. Sommige
mensen kiezen ervoor om dan te zwijgen: misschien waait
het wel over... Meestal waait het echter niet over en telkens
als men aan jou denkt, denkt men aan die bemoeial. En
telkens voel je dat en probeer je het goed te doen. Je loopt
op je tenen. Totdat de vlam in de pan slaat....
Mw. N. Timmermans-van de Kamp (+ pasfot
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Vlooienmarkt Erp
Zondagmiddag 22 september is er in het JJC aan de
Ottenstraat in Erp van 10.00 tot 14.00uur weer een
gezellige vlooienmarkt, waar particulieren hun
tweedehands spullen kunnen aanbieden. De entree is 1 euro
per persoon, kinderen t/m 12 jaar gratis. Er zijn nog enkele
tafels te huur, kosten 10 euro per tafel, afmeting
2.50x0.75m. Aanmelden kan op vlooienmarkt@jjc-erp.nl.
of via 06-15257366. Meer informatie op www.jjc-erp.nl.

Eigenzinnig optreden Barbara
Breedijk bij De Compagnie
In het galeriecafé van Kunstgroep De Compagnie op CHV
Noordkade in Veghel is op zondagmiddag 1 september een
optreden te zien en te beluisteren van Barbara Breedijk.
Sterke punten zijn haar energieke podiumpresentatie en
haar totaal eigen sound. Naast Nederlandstalig materiaal
speelt Barbara ook Engelstalige muziek vol jazz-, blues- en
folk invloeden. De zaal is open om 14.00 uur en het
optreden begint om 15.00 uur. De toegang is gratis. Kijk
voor de agenda op www.kunstgroepdecompagnie.nl
Ze is een kleine, ranke verschijning met springerige, blonde
krullen waar ze veelvuldig met haar hand doorheen woelt.
Haar jazzy stem klinkt groots, volwassen en doorleefd. Ze
zingt liedjes over: haar zus, de hond, haar buikje, de
stofzuiger, haar opa, Bob en wellicht ook over u! Daarbij
dartelt ze vrolijk over het podium en introduceert ze de
liedjes op een eigenzinnige en aanstekelijke
manier aan haar publiek. Barbara stond eerder in de finale
van de Grote Prijs van Nederland. Ze was te horen bij het
Tros Muziekcafé op radio 2. In november 2012 verzorgde
ze een gastoptreden bij de theatervoorstelling 'Margeet
Dolman begrijpt ‘t'.
website www.barbarabreedijk.com

Verkrijgbaar bij:
Door Peters
Biezendijk 31
5465 LD Zijtaart 0413-363409

