Reactie op het N279-nieuws van afgelopen week.
In verband met de berichtgeving over de “Ruit van Eindhoven” vinden wij het van belang
om als dorpsraad hierover het volgende bekend te maken:
Mede door actie te voeren tegen de plannen en de kritische opmerkingen over de MKBArapporten
is er (voorlopig) een goed resultaat bereikt bij de behandeling in de Tweede Kamer.
De motie die daar is aangenomen om het budget, dat nodig is voor de ontwikkeling van de
Ruit van Eindhoven voorlopig niet beschikbaar te stellen, geeft een positieve wending aan
de bedreiging voor ons dorp en de naastgelegen open ruimten als natuur- en
langbouwgebied. De kans is nu aanwezig, dat er voorlopig geen verdere stappen genomen
kunnen worden om de voorgestelde plannen verder uit te werken; dat is het positieve in de
berichtgeving van afgelopen week. Het is nu echter nog niet zeker of de motie ook door de
minister wordt aangenomen; de kans dat de minister de motie opzij legt is ook nog
aanwezig. Het blijft dus nog even afwachten wat het definitieve besluit wordt. Een sterk
argument in de motie is de twijfel over nut en noodzaak van Brainport Noord-oost.
Ondanks dat door de ontstane situatie alle betrokkenen nu nog langer moeten wachten op
de gewenste duidelijkheid, zal deze recente ontwikkeling zeer zeker met zich meebrengen
dat aan het aantonen van nut en noodzaak een veel grotere waarde wordt gehecht dan tot nu
toe is gebeurd. Dat is in feite altijd een belangrijke opmerking geweest vanuit onze
Zijtaartse gemeenschap.
Vervolg pagina 2

KERKBERICHTEN
Zondag: 15 december 9.30 u. 3e zondag v.d. Advent Pater van Delden
(Gem.Koor)
Wij gedenken: Bert en Martina van Sleuwen-van Dooren (vanw.verjaardag); Jrgt.
overl.oud. van Boxmeer-van den Hoogen en overl.fam.leden; Overl.oud. Piet en
Tonnie van Heeswijk-van den Acker; Piet en Grarda van Asseldonk-van Erp,
dochter Dinie, zoon Jan en tante Mien;
Gedoopt:
Sjors: dochter van Twan Vermeulen en Esther van Erp
Stan: zoon van Eric en Christel van Tiel-van der Linden
Lune: dochter van Erwin van Stiphout en Mieke Verstegen

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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Door de kans op (voorlopige) uitstel ontstaat er voor ons
dorp meer tijd om gezamenlijk verder te gaan met het
zoeken naar oplossingen voor de verkeersdrukte bij ons
dorp. Als dorpsraad houden wij vast aan ons standpunt, dat
wij vanaf het begin hebben ingenomen, dat wij actief
betrokken willen blijven bij het zoeken naar een oplossing
voor de ontsluiting van de bedrijventerreinen. Als er niets
gebeurt, terwijl de bedrijvigheid gaat toenemen
(toekomstige uitbreiding van het bedrijventerrein), wordt de
leefbaarheid voor en in ons dorp sterk aangetast. Daarom
hebben wij indertijd alternatieven ingebracht om die
bedreiging te kunnen voorkomen.
Het huidige traject waarover de afgelopen maanden veel te
doen is geweest, heeft nooit onze voorkeur gehad. Wij
hebben steeds aangegeven, dat we het niet eens zijn met dat
gekozen traject, omdat dit veel te dicht bij ons dorp komt te
liggen en omdat het niet overeenkomt met de alternatieven
die wij onlangs hebben ingebracht. Wij blijven ons inzetten
voor een goede ontsluiting en doorstroom van het
aanwezige verkeer door optimalisatie van bestaande
infrastructuur met een goede wegenstructuur over de
bedrijventerreinen. Daarom vinden wij het van belang, dat
wij als dorpsraad de zienswijze indienen om onze
argumenten nogmaals te ventileren en erop te wijzen dat er
nadrukkelijk naar die argumentatie wordt gekeken. We
houden er rekening mee dat minister de motie aanneemt; de
kans dat zij de motie verwerpt is klein, maar is nog wel
aanwezig.
Vandaag, woensdag 11 december, gaat onze bijeenkomst
met “Open Agenda” gewoon door. Tussen 20.00 uur en
21.30 uur verwachten wij weer belangstellende
dorpsgenoten om o.a. van gedachten te wisselen over de
recente ontwikkelingen N279. Graag tot vanavond.
Dorpsraad Zijtaart

VOW Schaatsbaan Zijtaart zoekt
vrijwilligers voor a.s. zaterdag
Deze winter wordt op het sportpark, tussen de speeltuin en
de kantine, een schaatsbaan aangelegd. De voorbereidingen
zijn in volle gang. De baan wordt ca. 30x30 meter groot,
waarbij de randen worden gemaakt uit verticaal geplaatste,
gekoppelde steigerplanken, die met piketten in het terrein
vastgezet worden. Het terrein wordt afgezet met
bouwhekken.
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Deze eerste werkzaamheden willen we a.s. zaterdag 14
december al uit gaan voeren. Daarna is het wachten tot de
vorst inzet. Voor de eerste aanleg zijn we nog op zoek naar
extra vrijwilligers. Dus heb je a.s. zaterdag overdag tijd (’s
ochtends, ’s middags of bijvoorbeeld ergens een paar uur
tussendoor), laat het dan aub weten aan Twan van de
Meerakker via vandemeerakker@home.nl.
Wij nemen dan contact met je op om de zaak verder af te
stemmen.
Graag tot a.s. zaterdag

VAN DE REDACTIE:
In verband met de Kerstdagen komt er in week 52
geen Dorpsnieuws Zijtaarts Belang in de brievenbus.
De redactie verzoekt u artikelen voor Dorpsnieuws
Zijtaarts Belang tijdig aan te leveren, zodat deze nog
geplaatst kunnen worden in de Kerst-krant die inweek
51 uitkomt.
Dus volgende week de laatste krant van 2013 en de
eerstvolgende uitgave is dan in
de week van 1 januari 2014
.

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.
Te koop: Voordelig goede boeken te koop in diverse
genres Kijk op www.verkopers.marktplaats.nl/6796099
voor het aanbod. Wekelijks nieuwe aanvoer.

Gevraagd: Wilt u uw gelezen boeken opruimen. Ik kom
ze graag ophalen. Email : boekenkastopruiming@home.nl
José van Zutphen

Gevonden;
Een damesfiets merk Old Dutch bij de kerk, terug te halen
bij L. v.d. Bilt tel.: 340514

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 23 nr. 12

11 dec. 2013 –18 dec. 2013

pagina 3

BYTZ - Darten
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Entree:

Vrijdag 27 dec. 2013
20.00 ದ 23.00 uur
Dorpshuis
 2,00

In samenwerking met Dartclub Kleijngeld wordt deze
avond een darttoernooi georganiseerd. Aan het einde
van de avond zal de winnaar bekend worden gemaakt
en beloond worden met een mooie prijs! Wat de prijs
isಹ blijft nog een verrassing. Zorg dat je er bij bent!
Organisatie BYTZ
(werkgroep EGZ)

Kunst en Liegwerk
bij de Zijtaartse Toneelvereniging
Heet jaar 2014 wordt voor de Zijtaartse toneelvereniging
een uitdagend en bijzonder jaar. Na twee jaar geregisseerd
te hebben, heeft de regisseur Daniel Kiggen besloten zelf
een stuk te schrijven voor deze vereniging. Een unieke
gebeurtenis in het bestaan van de Zijtaartse
Toneelvereniging. Daniel heeft bij het schrijven van zijn
toneelstuk gekeken naar de unieke kwaliteiten van de
spelers en dit verwerkt in zijn stuk. De spelers zijn druk
aan het oefenen om voor u een spannend en humoristisch
stuk neer te zetten. Deze zal uitgevoerd worden op de
avond van zaterdag 22 en zondag 23 maart 2014 in het
dorpshuis te Zijtaart.
Nieuwsgierig? Zet dan deze data alvast in uw agenda.
Zodat ook u kunt mee genieten op een van deze bijzondere
avonden.

Beste senioren van TV Zijtaart,

29 December 2013 organiseren we weer ons:
“OLIEBOLLENTOERNOOI”.
Aanvang: 13.00 uur.
Je speelt: 3 x 40 min. met pauze's van 40 min.
Je betaalt: € 2,50.
Je krijgt: Gezelligheid, koffie, oliebollen en als je goed je
best doet ‘n mooie prijs.
Prijsuitreiking: meteen na de laatste wedstrijd ong 17.00
uur.
Inschrijven: formulier hangt op ‘t prikbord.
Tot dan !
kleine toernooien commissie
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De biljartclub van de KBO feliciteert haar wedstrijdleider
met het behaalde kampioenschap en promotie naar de 2e
klasse in het district ’s Hertogenbosch bij de recreanten

KBO
AGENDA
Maandag 16 december 13.30 uur: Film, de komedie
“Coming to America”.
Dinsdag 17 december 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 17 december 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 17 december 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 17 december 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 18 december 14.00 uur: Kerstviering zaal
Kleijngeld
Donderdag 19 december 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 19 december 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 19 december 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 20 december 13.30 uur: Bridgen

BRIDGEN

Zijtaartse Bridegclub 3 dec 2013

KAARTEN
Uitslagen van de kaartmiddag op maandag 9 dec. 2013
Jokeren:
1. Mientje Raaymakers
114 pnt.
Rikken:
1. Piet v.d. Hurk
119 pnt.
2. Henk v.d. Linden
117 pnt.
3. Wim v.Hoof
85 pnt.
Poedelprijs:
Jaantje v.d.Burgt
- 63 pnt.
Loterij:
Harry Rooijakkers

Lijn A
1 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
2 Cor Mollen & Marietje Mollen
3 Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
4 Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
5 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
6 Henk v.d. Linden & Mien Vissers
7 Bert Kanters & Diny Kanters
8 Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
9 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
10 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
11 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
12 Jan Rijkers & Toos v. Berlo
13 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
14 Riet v. Hout & Corry Kastelijn

59,03
58,68
57,29
56,94
55,90
52,78
51,04
48,61
48,26
46,88
44,79
42,01
40,63
37,15

BILJARTEN
5 dec kbo onderling
Rien v.Tiel
Jan de Wit
Piet v.d.Hurk
Jan Rijkers
Jos Claassen
Cor v.Zutphen
Martien v.Zutphen
Cor v.Zutphen
Gerard Oppers
Jan v.d.Oever
Wim Kremers
Chris v.Helvoirt

28
29
37
17
21
62
15
62
13
18
26
19

43
38
47
19
21
65
16
60
12
15
23
15

- Cor Coppens
- Tonn Verbruggen
- Frans v.Leuken
- Cor Coppens
- Wim v.d.Sanden
- Frans v.Leuken
- Jan v.Uden
- Tonnie v.Uden
- Grard v.Eert
- Willy Henst
- Chris v.Helvoirt
- Wim v.d.Sanden

21
22
39
21
52
39
18
32
18
30
19
52

32
9
38
17
48
37
11
25
14
17
8
17

37
34
26
29
25
21
19
15

50
26
18
22
21
36
15
17

Regionaal 9 dec 2013 Zijtaart - Breugel B
Cor v.Zutphen
66
Wim v.d.Sanden 51
Jan de Wit
25
Tonn Verbruggen 20
Cor Coppens
19
Jan v.Uden
17
Jan v.d.Oever
16
Martien v.Zutphen 15

65
30
30
17
33
20
12
12

-

Frans Sanders
Fried Strijbosch
Theo v.Kuijk
Albert Thomassen
Harrie v.d.Kruis
Peter v.Haandel
Nard der Kinderen
Gerrit Rooijakkers

Openingstijden:
Dinsdag 24 dec.
Vrijdag 27 dec.
Zaterdag 28 dec.
Dinsdag 31 dec.
Vrijdag 3 jan.
Zaterdag 4 jan

8.30u -12.30u
Gesloten
8.30u -12.30u
8.30u -12.30u
Gesloten
8.30u -12.30u

Bestellijsten voor kerst en oud en
nieuw kunt u afhalen in de winkel.
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9
10
11
12
13
14
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Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
Lenie Swinkels & Ria Swinkels
Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
Toon v. Creij & Wim v. Os
Mies v.d. Burgt & Jo v.d. Burgt
Jo v. Boxtel & Riek Vervoort

50,80
50,69
50,24
47,67
47,29
46,94
38,82
38,30

Gewijzigde openingstijden rondom
kerst en jaarwisseling
Vanaf 25 tot en met 27 december zijn het stadhuis, de werf
en de milieustraat gesloten.
Op Oudejaarsdag 31 december zijn vanaf 15.00 uur het
stadhuis en de werf gesloten. De milieustraat is vanaf 12.00
uur gesloten.
Op Nieuwjaarsdag 1 januari 2014 zijn het stadhuis, de werf
en de milieustraat gesloten.
Lijn B
1 Hein de Wit & Jo de Wit
(2) Anneke Jans & Maria Pepers
(2) Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis
4 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
5 Clasien Nolle & Trudy Smulders
6 Ad Koevoets & Jacqueline Brus
7 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
8 Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
9 Mieke Toebast & Toos Vissers
10 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
11 Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
12 Joke Petit & Maria Rijken
13 Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
Bridgeclub KBO 8 dec 2013
Lijn A
1 Cees v. Hout & Riet v. Hout
2 Jan Langenhuijsen & Tonnie Kivits
3 Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
4 Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
5 Mien Verhoeven & Mien Vissers
6 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
7 Cor Mollen & Henk v.d. Linden
8 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
9 Jos v.d. Goor & Bep v.d. Goor
10 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
11 Harrie Lucius & Nelleke Stolk
12 Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
13 Bert Kanters & Diny Kanters
14 Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
Lijn B
1 Ad Koevoets & Riet Koevoets
2 Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
3 Tonny Rijkers & Pieta Verbakel
4 Martien v Cleef & Marietje v.d. Horst
5 Frans Burg & Ton Sleenhof
6 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert

59,00
57,50
57,50
56,67
55,83
54,17
51,50
49,17
49,00
47,08
46,25
36,00
32,08

60,76
58,68
55,90
54,86
54,51
52,78
52,43
50,35
48,96
47,57
47,22
44,44
39,93
31,60
63,44
57,57
53,02
52,67
51,39
51,15

Uitsluitend voor storingen en de aanvraag van graven op de
gemeentelijke begraafplaatsen is de afdeling Beheer
Openbare Ruimte bereikbaar via het storingsnummer tel.
0413 35 03 63.
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Exercise 4 You weer volop voor hun geweldige acts. Klaar
en Klaartje zorgen, net als vorig jaar, voor de
tussendoortjes. Van buitenaf komen Dirk Kouwenberg en
de Two Petjes onze lachspieren op de proef stellen. We
kunnen dus gerust stellen dat we een meer dan
avondvullend programma van hoge kwaliteit mogen
verwachten.
De kaartverkoop voor deze zittingen is op zaterdag 4
januari. Zet de data van de voorverkoop en van de
pronkzittingen alvast groots in uw agenda want groots zal
het zeker worden.

Vrijdag 17 januari en zaterdag 18
januari
Pronkzittingen 2014
Kaartverkoop 4 januari
DIT MAG U NIET MISSEN!
Tot dan,
Pronkzittingcommissie
Carnavalsvereniging De Reigers

Pronkzittingen 2014
De pronkzittingen van 2014 staan weer
voor de deur. Voor de artiesten die op
gaan treden begint het alweer behoorlijk
te kriebelen. Zij zijn allemaal al druk
bezig met de voorbereidingen of al
volop aan het oefenen. Natuurlijk is de
een al verder dan de ander maar dat
maakt niet uit.
Uiteindelijk zijn ze er allemaal op
vrijdag 17 januari klaar voor om u weer
een leuke avond voor te schotelen. Dat is
de eerste van onze twee avonden pronkzitting.
Om u al vast warm te maken geven we u hier al vast een
indruk van het programma. Naast de vaste omlijsting van
Prins en Adjudant, de Raad van Elf en het bestuur, de
dansmariekes en blaaskapel De Boemelaars kunnen we dit
jaar rekenen op veel bekende Zijtaartse artiesten. Suhemi en
Hullie zijn weer terug van weggeweest. Meer as Elf en
Z.O.T. treden vanzelfsprekend op. Voor Ôk B zegge wordt
het al weer de elfde keer dat ze hun rondje Seiturt aan ons
presenteren. Patrick van den Elzen heeft zijn buut al klaar.
De slagwerkgroep bereidt een nieuwe show voor ons voor.
Daarnaast trainen de meiden van Showgroep Return en van
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Kerststallentocht.
Op donderdag 2 januari
organiseren we een dagreis
door de Nederlandse en
Belgische Kempen, waarbij
we onderweg kerststallen
bezichtigen.
Het programma ziet er als volgt uit:
09.30 uur:
Vertrek vanaf de kerk in Zijtaart.
10.30 uur:
Aankomst in Eersel, ontvangst met koffie
en vlaai in Het Speulhuis.
Hierna kunt u een tentoonstelling uit eigen collectie van
diverse kerststallen en een verzameling van prachtige
kerstkaarten bezichtigen. Dit is een mooie inleiding van de
Kerststallentocht door de Nederlandse en Belgische
Kempen. Daarna is er gelegenheid om de kerststal van het
museum te bezoeken.
11.15 uur:
Vertrek met de bus, onder leiding van een
gezellige gids, voor de route. Er worden verhalen vertelt
over het ontstaan van de kerststallen en de betekenis
hiervan voor de mensen. Bij enkele van de mooiste
kerststallen is er gelegenheid om even uit te stappen. Men
kan dan zelf de sfeer proeven die het buurtschap of het dorp
er met de bouw van de stal in hebben proberen te leggen
12.00 uur:
Onderweg wordt de route onderbroken voor
een heerlijke “Brabantse Herderslunch” bij Hof Cleyn Mierde.
13.00 uur:
Vervolg Kerststallenroute.
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16.15 uur:
Terugkomst bij het museum. Napraten
onder het genot van een glaasje Glühwein of warme
chocolademelk.
17.15 uur:
Heerlijk 3 gangen diner bij restaurant de
Kruidenlucht in Casteren.
19.15 uur:
Vertrek uit Casteren.
20.15 uur:
Aankomst in Zijtaart.
Deze reis is natuurlijk voor onze leden, maar ook nietleden zijn van harte welkom.
De kosten bedragen voor iedereen € 55.- p.p. , dit bedrag
kun je betalen bij aanvang van de reis. De reis gaat door bij
minimaal 28 personen.
Dus dames, heb je zin in een leuk reisje, meld je dan aan
vóór 20 december bij Fien Coppens, tel. 35 55 37. Ook
mannen zijn van harte welkom.

Het Bestuur.

VEGHELSE
BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN
DRIEBANDEN 2013.
In caf«-zaal-biljart De Stapperij zal op woensdag 11
december a.s., om 18.45 uur, de officile opening zijn van
de Veghelse biljartkampioenschappen driebanden 2013.
Van 11 t/m 20 december zullen de Veghelse biljarters volop
actief zijn in de zaal van ಯDe Stapperijರ. Op de 3 biljarts die
daar opgesteld staan, zullen de 62 deelnemers gaan
uitmaken wie de Veghels Kampioen driebanden 2013 gaat
worden.
Onder de deelnemers mogen we ook veel mensen uit de
kerkdorpen rekenen.
Op vrijdag 20 december zullen om 19.30 uur de halve
finales gespeeld worden, waarna aansluitend de finalepartij
de uiteindelijke kampioen zal bepalen.
De organisatie is in handen van biljartvereniging ಯKrijt Op
Tijdರ.
Alle biljartliefhebbers worden uitgenodigd een kijkje te
komen nemen tijdens dit altijd spannende en gezellige
toernooi.

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagmiddag

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
13.15 – 14.30 uur
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SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 7dec 2013
VOW B1
Sparta'25 B2
VOW C1
Heeswijk C3
VOW D1
Boekel Sport D3G
VOW E1
Rhode E2G
VOW MB1
MVC B1
VOW Veteranen 7 dec 2013
Blauw Geel A
VOW Veteranen
VOW Senioren 8 dec 2013
Cito 1
VOW 1
Blauw Geel'38/JUMBO 7 VOW 2
WHV 3
VOW 3
VOW 4
Avesteyn 8
Venhorst VR1
VOW VR1
Elsendorp VR1
VOW VR2

4-1
1-3
1-2
1-6
4-3
2–1
4-1
7-4
1-7
Uitgesteld
1–7
2–1

SPORTAGENDA
VOW Jeugd 14 dec 2013
VOW B1
thuis WHV B1
14:30u
VOW B2
thuis Udi B5
13:00u
VOW C1
thuis SCMH C1
13:00u
VOW D1
uit
WEC D2G
10:30u
VOW E1
gymzaal
10:45u
VOW E2
gymzaal
10:00u
VOW E3
uit
Sparta'25 E3G
9:15u
VOW F1
gymzaal
11:30u
VOW F2
gymzaal
12:15u
VOW F3
gymzaal
13:00u
VOW MB1
vrij
VOW MC1
uit
Juliana Mill MC1 13:00u
VOW MD1
gymzaal
13:45u
VOW ME1
gymzaal
8:30u
Op 21, 28 dec en 4 januari is er geen programma.
Veteranen 14-12-2013
PVV
VOW Veteranen
17:00u
VOW Senioren 15 12 2013
VOW H1
DVG 1
14:30u
VOW H2
ELI 3
12:00u
VOW H3
Vorstenbossche Boys 5
10:00u
Vorstenbossche Boys 6
VOW H4
10:00u
VOW VR1
Erp VR1
12:00u
VOW VR2
Boekel Sport VR2
10:00u

VOW B1 najaars kampioen
in de 3e klasse 201
Zaterdag 7 december speelde VOW B1 hun laatste
competitiewedstrijd in Beek en Donk tegen Spartaಬ25 B2.
Bij winst zou VOW kampioen zijn maar eerst moest er nog
hard gestreden worden om de 3 punten mee naar Zijtaart te
nemen.
Voorafgaand aan de wedstrijd werden er al oranje
rookbommen afgestoken en het vele Zijtaartse publiek
moedigde de spelers aan. Ze begonnen met wat
wedstrijdspanning en dit was te merken aan het spel. Ze
kwamen in het begin niet tot scoren maar uiteindelijk
opende VOW de score 0-1. Ongelukkig kwamen ze nog op
1-1. Na rust werd het spel van VOW beter en uiteindelijk
werd de wedstrijd met 1-4 gewonnen.
Na terug keer naar de kantine werden zij door VOW
toegesproken en werd hun verteld dat ze een leuk, goed en
super gemotiveerd team zijn.
Mede door hun leiders/trainers ( Ronald van Eert, Dorus
Dortmans, Robbert Goudman en Hans van de Rijt) zijn ze
tot deze goede prestatie gekomen.
Na het uitreiken van de bloemen werden de spelers verrast
door de leiders, want zij hadden inloop shirts aan de spelers
cadeau gegeven.
Als laatste zijn er nog enkele naar hun shirt sponsor Frank
en Yvonne Kleingeld gegaan en daar werden ze getrakteerd
op bier en fris.
Spelers, leiders en trainers van harte gefeliciteerd met dit
prachtige resultaat en succes in de voorjaarcompetitie
namens jeugdbestuur VOW
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aansluiting op de vernieuwde N279 meteen op de juiste
plaats te kunnen maken. Dit komt nu in gevaar en DDB
heeft onlangs nog aangegeven voldoende redenen te zien
om voor de zuidelijke ontsluiting te blijven pleiten, DDB
vindt dat de aanleg van de zuidelijke ontsluiting moet
worden uitgevoerd, want daar heeft Erp recht op.
Tijdens de rondvraag van de Raadsvergadering van 12
december a.s. zal de fractie van DDB over een aantal zaken
en/of zekerheden opheldering vragen aan het college.

Dinsdag 3 december heeft de tweede kamer een motie
aangenomen om er bij de minister op aan te dringen
voorlopig af te zien van de aanleg van de ruit rondom
Eindhoven. Dit heeft grote gevolgen voor ons als gemeente
Veghel en de fractie van DDB zal daarom bij de komende
raadsvergadering in de rondvraag aandacht vragen voor
deze gevolgen.
Natuurlijk zijn wij als DDB blij dat voor veel inwoners in
Zijtaart, Eerde, Keldonk en Boerdonk een aantal mogelijk
negatieve effecten op de lange baan worden geschoven,
maar zekerheid zal er voorlopig niet geboden worden, wat
voor onrust blijft zorgen. Ook realiseren we ons dat voor de
ondernemers in de regio dit een teleurstelling zal zijn. Het
noordelijk deel van Den Bosch naar Veghel wordt wel
aangelegd en dus zal de flessenhals Veghel worden, wat
zonder meer een negatief effect heeft op de leefomgeving
binnen onze gemeente en de economische ontwikkeling
voor het bedrijfsleven. We zullen onze ogen niet mogen
sluiten dat er op termijn een probleem op ons afkomt, maar
als er nu door landelijke bemoeienissen andere keuzes
worden gemaakt, hebben we als gemeentelijke politiek dit
maar voor zoete koek aan te nemen. De discussie zal voor
een aantal jaren worden uitgesteld is nu onze verwachting.
CITO-VOW
4 - 1 (3 - 1)
Wel maakt DDB zich zorgen over wat dit gaat betekenen
We mochten weer naar Oss (de minst verrre weg)
voor onze lokale plannen. De aanleg van de Zuidelijke
Ontsluiting in Erp is opgeschort in overleg met de provincie vandaag.,de eerste wedstrijd van de terugronde.
Geschorsten, blessures, weekendjes weg,
om werk met werk te kunnen maken om zodoende de
sinterklaasvieringen. Tja, enkele redenen die je doen
verbijsteren maar kansen bieden voor anderen om zich op
bepaalde posities te laten zien voor een basisplaats.
Al na 5 minuten kwamen we op een achterstand. Een
makkelijke voorzet werd door Niek ietwat verkeerd
ingeschat en de bal hobbelde uit zijn handen. De
meegekomen rechtsbuiten van CITO maakte hier gretig
gebruik van en tikte de bal binnen. 1-0 CITO.
Hierna een aantal kansen voor CITO maar het bleef 1-0.
We kwamen niet door hun verdediging heen gespeeld en
leden onnodig vaak balverlies. In de dertigste minuut een
vrije trap voor CITO en ongehinderd kon de voorstopper de
bal inkoppen. 2-0 CITO.
Rick van der Linden kon vijf minuten later iets terug doen
en de marge was weer één. Maar weer een standaard
situatie deed ons de das om na enkele minuten werd het
verschil weer 2.
Toen ook een kans door Rick even later om zeep werd
geholpen en de bal na een mooie kopbal, na een inzet van
Dorus, van de lijn van CITO werd gekopt, gingen we
alsnog met achterstand van 3-1 rusten. Jammer want de
Ossenaren zaten al bij volgende week in hun koppies.
In de tweede helft werd het al snel, na een overtreding van
hun, toch 4-1. De scheids wuifde dit weg en pot was beslist.
Hier na vielen aan beide kanten geen goals meer en zou het
4-1 blijven. Complimenten voor de inzet, daar lag het niet
aan maar we kwamen er vandaag niet doorheen. Volgende
week kunnen we de competitie een mooie afsluiting geven
door voor de winterstop thuis een mooi resultaat te boeken
tegen DVG en zo met een opgeheven hoofd de tweede
seizoenshelft in te gaan. Dat zal en moet gaan gebeuren!
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Goed nieuws voor Brabant en
Zijtaart!
De tweede kamer heet een motie aangenomen om de gelden
die gereserveerd waren voor de ruit (268 miljoen), te steken
in de aanpak van de echte problemen in Brabant (A58 en
A67). De tweede kamer was namelijk niet overtuigd van
nut en noodzaak van de 'ruit om Eindhoven'. Dit als gevolg
van een hele serie rapporten en commissies die nut en
noodzaak betwijfelen. Al in 2010 verscheen het eerste
rapport (Spoed MKBA) dat aantoonde dat er geen nut en
noodzaak was. Het tweede rapport (second opinion MKBA,
uitgevoerd door een onafhankelijk rijksinstituut) was nog
scherper en toonde aan dat er geen problemen werden
opgelost op het stuk weg tussen Veghel en Beek en Donk,
maar dat de problemen juist groter werden. Dankzij vragen
van politieke partij TEL kwamen beide rapporten op 5
september boven water in de gemeenteraad van Veghel.
Vervolgens kwam op 7 oktober de commissie MER met het
oordeel dat ook zij van mening is dat nut en noodzaak niet
is aangetoond omdat uitgegaan wordt van onjuiste cijfers.
Tevens was die MER commissie van mening dat de
provincie een volstrekt onduidelijk afwegingskader hanteert
om aan te tonen dat de weg volgens haar wel noodzakelijk
is. Dit werd nog eens onderstreept door een vernietigend
rapport van onderzoeksbureau CE dat uitkwam op zondag
24 november. Dit rapport gaf aan dat de huidige studies
onterecht uitgaan van te hoge groeicijfers. Als laatste kwam
de provinciale omgevingscommissie (POC) van Brabant
eind november met het nieuws dat ook zij twijfelen aan nut
en noodzaak.
Voor de duidelijkheid: ook het stuk van Veghel naar Beek
en Donk hoort volgens de provinciale plannen bij de ruit
om Eindhoven. Het besluit van de Tweede Kamer lijkt dan
ook goed nieuws voor de inwoners van Veghel, maar de
provincie kan mogelijk ook zonder de bijdrage van het
Rijk de weg aanleggen. Daarom is het indienen van
zienswijzen nog steeds heel belangrijk!! Wel is de kans
nu groter dat er ook echt naar ons geluisterd gaat worden.
Als dat gebeurt dan heeft ook bij de provincie het gezonde
verstand gewonnen. Dan gaat er geen gemeenschapsgeld
meer over de balk. Nog belangrijker: dan betalen we in
Zijtaart, Eerde, Veghel -Zuid en Keldonk niet met onze
gezondheid voor een onnodige weg.
Erik de Vries

noodzakelijk om zoveel mogelijk zienswijzen in te
leveren. Als U nog geen zienswijze heeft ingeleverd, doe
dat dan alsnog. U kunt de zienswijze inleveren bij Hettys
Dorpswinkel. Wij halen ze daar op en zorgen dat ze op tijd
ingeleverd worden. Ook zullen we zorgen dat
woensdagavond 11 december er wat zienswijzen
klaarliggen bij de vergadering van de dorpsraad in het
klooster zodat U kunt tekenen. Als we nu gezamenlijk het
laatste zetje geven wordt de barst in de ruit zeker groter.
Actiecomité De Kempkens

Podium van Slokdarmfestival geopend voor
iedereen Wie wil optreden kan zich melden!

Het podium is geopend! Iedereen die zijn of haar
kunsten wil laten zien tijdens het komende
Slokdarmfestival kan zich vanaf heden aanmelden via
www.slokdarmfestival.nl. Wil jij applaus ontvangen in
juli … meld je dan nu aan!
Het maakt eigenlijk niet uit waarmee je wilt optreden … het
podium is geopend voor jong en oud. Of het nu gaat om
beeldende kunst, theater, dans, muziek, literatuur,
volkskunst of architectuur: laat het maar zien. Tijdens het
grote culturele festival in Veghel is alles mogelijk. Het kan
zelfs zo maar zijn dat jij het podium gaat delen met een
bekende artiest, want het mengt en mixt alles door elkaar.
Of het nu gaat om amateurkunsten of professionele
optredens: alles is te zien. Dus heb je zin om op te treden
voor duizenden bezoekers, schrijf je dan nu in via de
website www.slokdarmfestival.nl en noteer vrijdag 11,
zaterdag 12 en zondag 13 juli alvast in je agenda.
Barst in de ruit.
Het Slokdarmfestival is een tweejaarlijks cultureel en
In Zijtaarts Belang van vorige week was veel te lezen over culinair festival in voedingsstad Veghel. In 2014 vindt de
de omleiding N279 bij Veghel. Goed om te lezen dat
zesde editie plaats. Na het lustrum is besloten om op zoek
Zijtaart wakker is en dat meer mensen in actie komen om
te gaan naar een nieuwe naam voor het festival. Deze naam
deze onzin te stoppen. De zienswijzen die het actiecomité
wordt 1 januari bekend gemaakt. “Met een naam als het
heeft binnengekregen, willen we op vrijdag 13 December
Slokdarmfestival heb je altijd iets uit te leggen”, laat
aanbieden aan gedeputeerde Van Heugten van de provincie. artistiek leider Jan van Hoof weten. “In 2012 brachten al
De afgelopen week heeft er veel in de kranten gestaan over 65.000 mensen een bezoek aan het driedaagse festival. Het
het niet doorgaan van de ruit Eindhoven. Veel mensen
is tijd om te groeien vandaar ook een nieuwe naam.”
denken dan ook dat dit het einde is van de dwaze plannen
Zakelijk leider Bart Buijs vult aan: “Om grenzen te
bij ons dorp. Let echter wel op, de rijksbijdrage van de ruit verleggen en uit te groeien naar het beste festival van
is slechts uitgesteld. Hij kan ook nog door de provincie
Brabant of wie weet verder! Daar wil je toch deel van uit
gefinancierd worden of gedeeltelijk aangelegd worden.
maken?” Beide heren nodigen dan ook iedereen uit om een
Daarom gaan wij door met onze acties en is het dus
podiumplaats te reserveren.
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in gebieden met hoge concentraties fijnstof. Statistische
verbanden; maar Beelen denkt dat er een oorzakelijk
Langdurig inademen van fijnstof kan leiden tot een
verband bestaat tussen hoge fijnstofconcentraties en
vroege dood. Dat schrijven Europese wetenschappers verhoogde ziekten sterfte. "De deeltjes van fijnstof komen
vandaag in The Lancet. En Europese normen zijn
door het hele lichaam omdat ze via de longen in het bloed
eigenlijk niet streng genoeg.
worden opgenomen. De verhoogde sterfte is een optelsom
van doodsoorzaken. Behalve kanker zijn hart- en
Smerig, wonen aan de snelweg.
vaatziekten en longaandoeningen belangrijk."
Hoe groot is het fijnstofprobleem in Nederland?
En dodelijk
De discussie over de gezondheidseffecten van fijnstof
Langdurige blootstelling aan fijns tof verhoogt de kans op
laaide de afgelopen jaren op nadat minister Schultz
vroegtijdig overlijden, zelfs bij concentraties beneden de
(Verkeer, VVD) op verschillende wegen de
officiële Europese norm. Tot die conclusie komt een
maximumsnelheden verhoogde. Vooral rondom grote
Europees consortium van onderzoekers na het analyseren
steden als Amsterdam en Rotterdam, waar veel mensen
van 22 studies onder 367.251 Europeanen. Vandaag
dicht bij snelwegen wonen. is veel weerstand tegen 100 in
verschijnen hun resultaten online in het medischplaats van 80 kilometer per uur. De rechtbank in Rotterdam
wetenschappelijk tijdschrift The Lancet.
besloot vorige maand dat Schultz een nieuw besluit moet
Wat is fijnstof?
nemen over de bezwaren van omwonenden, de gemeente
Fijnstof is de verzamelnaam voor deeltjes in de lucht die zo
Rotterdam en Milieudefensie, tegen de snelheidsverhoging
klein zijn dat ze diep in de longen doordringen.
op de A13 bij Overschie. Op 10 januari volgt de uitspraak
Autoverkeer is de belangrijkste bron, maar zeker niet de
van een vergelijkbare rechtszaak in Amsterdam, daar gaat
enige. Ook fabrieken en verwarmingsinstallaties dragen bij.
het om de A10-West.
Daarom is het probleem in stedelijke gebieden vaak het
Moet ik me zorgen maken als ik langs een drukke weg
grootst, zegt eerste auteur van het artikel Rob Beelen van de
woon ?
Universiteit Utrecht: “in het algemeen. geldt: hoe hoger de
Niet overdrijven, vindt Kamerlid Remco Dijkstra (VVD):
bevolkingsdichtheid, hoe meer fijnstof." Fijnstof verspreidt
"In Nederland is het probleem klein. Europees gezien doen
zich met de wind en kan ook over lange afstanden
we het goed. En misschien flauw, maar vergelijk het eens
getransporteerd worden. Beelen: "Dus is het lastig om in
met China." Volgens Beelen kan het verlies aan
het algemeen te voorspellen welk effect maatregelen als het
levensverwachting oplopen tot een paar maanden: “Op een
verlagen van de maximumsnelheid zullen hebben."
heel mensenleven kun je dat niet veel vinden, maar
Hoe gevaarlijk is het?
persoonlijk zou ik daar wel bezorgd over zijn." Mensen
Voor elke toename van 5 microgram fijnstof per kubieke
hebben soms geen keuze. Beelen: "Voor mensen langs een
meter lucht in de jaarlijkse blootstelling, stijgt de kans op
drukke weg, is het vaak niet mogelijk te verhuizen vanwege
vervroegd overlijden met 7 procent." Voor Nederlandse
financiële of andere redenen.
begrippen is dat het verschil van wonen aan een drukke
Gaat er na deze nieuwe analyse iets veranderen ?
verkeersweg in de stad of wonen op het platteland", zegt
Die kans lijkt klein. Minister Schultz (Infrastructuur en
Beelen. Vergelijk je bij wijze van spreken twee groepen
Milieu, VVD) wil juist op nog meer snelwegen de snelheid
van duizend mensen voor wie andere risicofactoren gelijk
te verhogen naar 130 kilometer. Dat is beter voor de
zijn, maar de ene woont in de stad en de andere op het
doorstroming van het verkeer, vindt ze. In brieven aan de
platteland, dan zijn in de stedelijke groep al zeventig
Tweede Kamer schrijft ze dat "de wettelijke normen voor
mensen overleden voordat er in de andere groep iemand
luchtkwaliteit in Europees verband zijn vastgesteld op basis
overlijdt.
van een afweging van verschillende belangen, waaronder
Het sterkste effect op de gezondheid vonden de
het effect ervan op de gezondheid. Deze normen zijn voor
onderzoekers bij fijnstof kleiner dan 2,5 micrometer. De
mij het uitgangspunt, daaraan wordt voldaan." Dan moeten
EU heeft daarvoor een maximum blootstellingsniveau van
die normen maar omlaag, zegt Kamerlid Henk van Gerven
25 microgram per Kubieke meter vastgesteld. "Maar zelfs
(SP). Lukt dat niet Europees, dan moet Nederland dat zelf
onder de 10 microgram per kubieke meter, de norm die de
regelen. "Nul uitstoot van fijns tof kan niet natuurlijk niet,
Wereldgezondheidsorganisatie aanbeveelt, zagen we nog
maar hoe lager hoe beter. We wonen dicht op elkaar en er
een verhoogd risico", zegt Beelen. Feitelijk is er geen
zijn ontzettend veel auto's." Europa werkt aan nieuwe
drempelwaarde waaronder je geen effect meer ziet op de
normen die rond ZOZO in moeten gaan. Laten we daarop
sterfte.'' In eerdere publicaties van hetzelfde consortium
wachten, zegt Remco Dijkstra (VVD):" We hoeven niet het
bleek dat longkanker en vroeggeboortes vaker voorkomen
braafste jongetje van de klas te zijn.
Waarom maakt niemand zich druk om fijnstof?
Omdat het een 'normendiscussie' werd, zegt Ivo Stumpe
van Milieudefensie. "Mooi als je eraan voldoet, maar het
zegt niets over je gezondheid.'' Milieudefensie heeft daar in
het verleden zelf aan meegeholpen, zegt Stumpe. Wij
stapten gelijk naar de rechter als ergens te veel uitstoot was.
Nu proberen we ons op de gezondheid te richten." Lastig.
Stumpe: "Het is uiteindelijk toch een vaag stofje datje niet
ziet, niet ruikt, en waar je pas last van krijgt als je
gezondheid toch al slechter wordt.
Bron: NRC next weten, verslaggevers Oscar vermeer en
Sander Voormolen
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Crea-doe-shop, pop & dance
op CHV Noordkade
Zijn herinneringen erfelijk??
(deze columns zijn na te lezen op www.interpunctiepraktijkgevallen.nl.)

Op zaterdag 14 december is
vanaf 13.00 uur van alles te doen
op CHV Noordkade. Een
creatieve kerstmarkt onder de
Ik las een onderzoek waarbij men constateerde dat angstige welluidende naam Crafty
herinneringen erfelijk zijn. Kinderen zouden (volgens dit
Christmas Market, het eerste ‘ Try-out Loud pop event’ in
onderzoek) belast kunnen worden met de angst van hun
de nieuwe Podiumzaal en als afsluiter het dance event
ouders door erfelijkheid. Of het nu in de genen zit of niet,
‘Mumbai’ tot de late uurtjes.
het is wél duidelijk dat ouders hun eigen angsten kunnen
Crafty Christmas Market, een initiatief van MiK Pieter
overbrengen op hun kinderen.
Brueghel, wordt gehouden op de eerste verdieping van de
Proeffabriek van CHV Noordkade van 13.00-16.00 uur. Er
Moeders die bang zijn voor onweer (of voor muizen of
zijn creatieve kerstworkshops voor kinderen, jongeren en
spinnen) brengen deze angst vaak over op hun kinderen. Nu volwassenen en standjes waar kunstenaars hun zelfis dat nog wel verklaarbaar. De kinderen zien/voelen de
gemaakte cadeaus voor onder de kerstboom verkopen. In
angst van hun moeder en worden op hun beurt ook angstig. sommige gevallen worden de cadeaus zelfs live gemaakt.
Maar wat met een moeder die seksueel misbruikt is als
Ook lokale ondernemers sluiten aan bij de Crafty Christmas
kind? En daar een grote angst voor heeft ontwikkeld?
Market. De toegang is voor iedereen gratis, voor enkele
Wanneer deze vrouw later kinderen krijgt, weten die toch
workshops wordt een bescheiden vergoeding gevraagd.
van niks??
Het ‘Try-out Loud’ pop event
Pop@Co is een bandcoaching project van MiK. Onder
Toch zijn er veel vrouwen (en natuurlijk ook mannen) die
begeleiding van ervaren en bekwame docenten leren jonge
hun eigen angst op hun kinderen projecteren. Moeders die
popmusici om samen te spelen in een band. Een zestal van
hun dochters overdreven waarschuwen (en daardoor bang
deze leuke frisse nieuwe bands zullen zaterdagmiddag, 14
maken) voor jongens en mannen. Maar het lijkt erop dat
december, vanaf 15.00 uur in de spiksplinternieuwe
ook wanneer er nooit over gesproken is, kinderen toch
Podiumzaal het licht, geluid en publiek gaan testen! Als
intuïtief aanvoelen (of is het erfelijkheid??) als ouders iets
stevige afsluiter treedt de reeds acht jaar bestaande formatie
angstigs hebben meegemaakt.
Screaming Billy op. De toegang tot dit unieke ‘Try-out
Loud’ pop event is gratis!
De manier om je kinderen zo min mogelijk te belasten is
om te leren er zelf zo goed mogelijk mee om te gaan. Soms
zal dit op daarvoor geschikte momenten rustig praten zijn
over het gebeurde en andere keren zal men er waarschijnlijk
beter aan doen om niets te laten merken (hoewel dat
waarschijnlijk niet helemaal zal lukken).
Als dit voor angst geldt, zal dit ook wel voor andere
emoties en gevoelens gelden. En het daaruit voortvloeiende
gedrag. Ik ken veel mensen waarbij bv. de zoon altijd
gezegd heeft nooit zo autoritair en onredelijk te zullen
worden als zijn vader, maar het uiteindelijk wél is. Vaak
hoor je van hun partner: hij is precies zijn vader, of zij lijkt
op haar moeder, maar als ik dat zeg is het oorlog!
Het is moeilijk te begrijpen dat je vaak juist degene wordt
die je niet wilt zijn. Dat heeft ermee te maken dat je nog
iets af te werken hebt met de betrokken ouder(s). Vaak zegt
men dan: dat ga ik nu niet meer tegen mijn vader/moeder
zeggen, nu ze zo oud zijn. Dat hóeft ook
niet altijd. Maar wél belangrijk is te
onderzoeken wat ermee te maken heeft, hoe
je je erbij gevoeld hebt.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA
Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
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