DORPSRAAD GEEFT VOLLEDIGE DUIDELIJKHEID
OVER STANDPUNT
Tijdens bijeenkomst met statenleden van de provincie op vrijdag 24 jan.jl
Onderstaande tekst is door mij als voorzitter in de bijeenkomst op een duidelijke wijze
uiteengezet. Dat daarbij emotie speelde heeft puur te maken met het feit, dat we als
dorpsraad volmondig willen opkomen voor het gevoel wat er leeft bij onze inwoners van
Zijtaart. Even geen cijfers, even geen rapporten, maar totaal gericht op wat er leeft in ons
dorp en hoe wij ons daarbij voelen!
Tevens vermeld ik vooraf, dat de boosheid die ik noemde (en ook is verwoord in het
Brabants Dagblad) ontstaan is, nadat wij in onze eigen besloten vergadering van 9 januari
jl. alles nog eens op een rijtje hebben gezet van de afgelopen maanden. De bijeenkomst met
de Open Agenda van 11 december heeft daaraan een belangrijke bijdrage geleverd. In de
weken voor en na de jaarwisseling bekroop ons het gevoel, dat we ons te lang hebben
gericht op het gekozen traject terwijl onze oorspronkelijke optie nooit meer in beeld is
gekomen. Mede hierdoor hebben wij op 9 januari onze visie en standpunt in een duidelijke
bewoording opnieuw vastgesteld, afgelopen vrijdag verwoord op de bijeenkomst met de
Statenleden en nu gepubliceerd in deze editie van Zijtaarts Belang.
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KERKBERICHTEN
Zaterdag: 1 februari 17.00 u. Maria Lichtmisviering met als voorganger Pastor H. van
Bemmel en musicale begeleiding van een zanggroepje uit Zijtaart.
Tijdens deze viering worden de doopschelpjes van de dopelingen van het afgelopen jaar
aan de ouders uitgereikt.
Zondag: 2 februari 9.30 u. Pater van Delden (Seniorenkoor)
Wij gedenken: Mari en Henriëtte van den Hurk-de Koning (vanw.verjaardag); Piet en
Martina Vervoort-van Kessel; jrgt. Pater Harry van de Ven; Overl.oud. Piet en Tonnie van
Heeswijk-van den Acker (nms.Kath.Bond van Ouderen); Anna Bekkers-Bekkers en dochter
Marianne (nms.Broederschap Hakendover); Jrgt. André van den Oever; Overl.oud. van
Asseldonk- van Kessel; Harrie van den Berkmortel; Overl.oud. van der Linden-Verbruggen
en overl.familie; Jrgt. André van der Heijden.
Dopen: 14.00 u. Janne: dochter van Sander Klomp en Sandra van Zutphen
14.45 u. Anna: dochter van René van Zutphen en Nicole Verkuijlen
15.30 u. Pien: dochter van Patrick en Marian van Asseldonk-v.d. Burgt

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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noodzaak volledig bewezen zal moeten zijn alvorens een
ombuiging ter sprake kan komen; maar dan nooit op de
manier zoals nu is ingetekend;
-we gaan helemaal niet meer mee in het verder bespreken
-de mogelijke aanleg van het onderdeel van de Ruit van
van de optie van de noordelijke variant, die tot nu toe is
Eindhoven naast het Wilhelminakanaal van Ekkersrijt tot
voorgedragen door de stuurgroep; (de bekende gele lijn);
Helmond biedt voor het verkeer op de A50 dat richting
-we zijn tot de conclusie gekomen, dat we nooit mee
Helmond-Asten wil, de kans om die afbuiging te kiezen;
hadden moeten gaan met het meedenken over een
daarvoor is een afbuiging bij Veghel-Zijtaart overbodig en
vierbaanse autoweg Veghel-Helmond-Asten, daar de
tevens zou dat een grote verspilling zijn van
noodzaak daarvoor absoluut niet bewezen is;
-wij gaan daarom vanaf nu volmondig mee met hetgeen bij gemeenschapsgeld;
onze achterban sterk leeft, dat de aanleg van een vierbaanse -als dorpsraad scharen wij ons geheel achter de bevolking
van Zijtaart, die onlangs duidelijk heeft gemaakt dat de
autoweg (ook die van 80 km.) een zeer nadelige en zware
voorgestelde variant ernstige toekomstige nadelige effecten
inbreuk doet op de directe omgeving van ons dorp; deze
weg doorsnijdt de nu nog beperkte landelijke omgeving van met zich meebrengt;
het is een grote bedreiging voor de leefbaarheid en
Zijtaart en tast natuur en open landschap zwaar aan. Het
toekomstige ontwikkeling van ons dorp; we stellen ons
ingetekende traject van deze autoweg komt veel te dicht
scherp op tegen die bedreiging want voor Zijtaart is het
tegen Zijtaart aan, maakt een brede scheiding tussen dorp
gekozen traject een ware doodsteek.
en buurtschap De Hemel/ Doornhoek en is een grote
bedreiging voor de leefbaarheid en toekomstige
ontwikkeling van ons dorp;
Een Statenlid merkte op (zoals ook in Brabants Dagblad
-wij hebben een duidelijk gevoel dat we indertijd voor het
staat), dat wij te laat zijn met ons gewijzigd standpunt.
blok werden gezet door een keuze te maken uit de 3
Daarop heb ik geantwoord, dat er een inspraak- en
varianten, waarbij onze eigen allereerste optie niet meer in bezwaarprocedure is vastgesteld, die verloopt over 2014beeld was;
2015. Als degenen die gedurende deze periode beslissingen
-wij gaan terug naar onze oorspronkelijk voorstel: doe iets kunnen nemen en niets doen met hetgeen hier vandaag is
aan de ontsluiting van de bedrijventerreinen en maak
uitgesproken, dan is de procedure waardeloos en schieten
daarbij gebruik van bestaande mogelijkheden op
betreffende personen flink tekort! Uiteindelijk wordt in de
bedrijventerrein Doornhoek, gebruik een deel van De
oorspronkelijke procedure pas eind 2015 definitief
Kempkens voor de aanleg van een tweebaanse
besloten; met het voorlopige uitstel door het aannemen van
ontsluitingsweg;
de motie onlangs in de Tweede Kamer dient die procedure
-we brengen een nieuwe optie in om de oude Corridor te
zelfs door te schuiven.
gebruiken voor de ontsluitingsweg; hierdoor ontstaat de
Wij hebben unaniem besloten op te komen voor ons dorp en
mogelijkheid voor het verkeer komende uit te richting
daarvoor is dit duidelijke standpunt nodig;
Eindhoven/Sint-Oedenrode daar de afslag te nemen naar de op elk relevant moment in de lopende procedure zullen wij
bedrijventerreinen, terwijl het verkeer komende vanaf de
dit naar voren brengen. Wij zijn echt niet te laat!
bedrijventerreinen dat richting Uden/Oss gaat via diezelfde
Dorpsraad Zijtaart
afslag rechtsaf de A50 op kan gaan;
namens deze, de voorzitter
-er komt dan een afslag ongeveer op dezelfde plek als dat
het geval zou zijn bij de nu voorgestelde variant;
-we nemen ook duidelijk het standpunt in, dat nut en

Standpunt dorpsraad inzake de ombuiging van de N279:

BELANGETJES
Wij willen allen bedanken die hun
medeleven en belangstelling hebben
getoond bij het afscheid van mijn lieve
man, onze geweldige vader en trotse
opa, Jan Timmers.
De donatie voor KWF
kankerbestrijding heeft het mooie
bedrag van € 852,48 opgebracht.
Heel hartelijk bedankt namens
Jo, kinderen en kleinkinderen.

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.
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eindspel. Door samenwerking komt uiteindelijk de winst tot
stand.
Strategische spellen.
De spellenclub “Zes!” overweegt een deel van de avond in
te vullen met sterk strategisch gerichte spellen. Zowel
Beste parochianen,
Ook dit jaar willen we van de Vastenaktie weer een succes spellen van kortere duur, als de grote spellen lenen zich
maken. Om dit ook waarheid te laten worden, hebben we de daarvoor. Het beroemdste voorbeeld is “Risk” het
strategisch spel bij uitstek, maar nu zijn er weer nieuwe
medewerking van velen nodig. Op woensdag 5 februari
spellen uitgebracht met erg spannende variaties.
willen we iedereen informeren, enthousiast maken en
Kom dus naar de spellenavond en speel mee!
inspireren over de Vastenaktie 2014.
“Zes!” van EGZ.
Vanaf 19.30 uur bent U van harte welkom in de
Johanneskerk, Veghel-Zuid.
Kom niet alleen, maar vul de auto’s met belangstellende
Nederland moerasland
parochianen. Vele
in Onderonsje Zijtaart
enthousiaste mensen
inspireren elkaar en
In ons maandelijkse Onderonsje komt op maandag 3
maken de Vastenaktie tot
februari van 10.00 tot 11.00 uur een interessante
een succes!
gastspreker. Een hobbyist met professionele kennis en
Draag je steentje bij!
achtergrond, zo noemt Udenaar Gert Jan de Groot zichzelf,
beroepsmatig was hij
Werkgroep Vastenaktie
fotograaf bij de
Franciscusparochie
luchtmacht, maar
sinds zijn
pensionering fietst en
wandelt hij dagelijks –
weer of geen weer –
Noteert u dat vast in de agenda: een door de omgeving en
gezellige avond (bord)spellen spelen legt hij vast wat hij
in “Het Klooster” Vorige keer was
ziet: “De plek hoeft niet perse herkenbaar te zijn. Ik zoek
het ook weer een aangename avond vooral de sfeer en de kleuren van de seizoenen. Druilerig
met veel bezoekers. Noteert u ook
weer mag best”, zegt hij zelf. Door die wandelingen is De
meteen:
Groot goed thuis geraakt in o.a. natuurgebied de Maashorst,
Zijtaarts Keezentoernooi op een prachtig en intrigerend gebied, met een grote variatie
aan flora en fauna, het is een pareltje. In het gebied kun je
vrijdag 11 april, vanaf
ook aflezen hoe dit land vanaf de prehistorie is ontstaan en
19.00u.
Teams van 2 personen kunnen zich op 7 feb. al inschrijven. gevormd. Aan de hand van zijn prachtige foto’s kan Gert
Jan de Groot er urenlang over vertellen.
(Per persoon kan ook, de wedstrijdleiding deelt u in een

Uitnodiging Presentatie
Vastenaktie 2014

Spellenavond: 7 februari vanaf
19.00 uur.

team in) Want ook nu geldt: vol is vol. Inschrijfgeld per
team is € 5,00.
Voorbereiding.
Ook nu weer wordt de gelegenheid geboden om zich goed
op het toernooi voor te bereiden. Op de spellenavond zijn er
steeds enthousiaste spelers met het Keezenspel bezig.
Immers: een goed voorbereid mens telt voor twee! Geluk
speelt een grote rol bij Keezen, maar evengoed plaatsing
van de pionnen en de gezamenlijke strategie voor het

Wat: Onderonsje voor alle 55+ers
Wanneer: maandagmorgen 3 februari van 10 tot 11 uur
Waar: Het Klooster Zijtaart
Kosten: gratis
Voor bezoekers van ’t Onderonsje is er volop gelegenheid
om deze morgen mee te praten over natuurbeheer samen
met andere dorpsgenoten. Komt u ook?
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KBO
AGENDA
Maandag 3 februari 10.00 uur: Onderonsje
Maandag 3 februari 13.00 uur: Regio biljarten
Maandag 3 februari 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 4 februari 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 4 februari 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 4 februari 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 4 februari 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 5 februari 13.30 uur: Kienen
Donderdag 6 februari 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 6 februari 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 6 februari 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 6 februari 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 7 februari 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van de kaartmiddag op donderdag 23 jan. 2014:
Jokeren:
1. Mien Ketelaars
108 pnt.
Rikken:
1. Bert Vissers
180 pnt.
2. Mieke v.Boxmeer
82 pnt.
3. Lenie Henst
79 pnt.
Poedelprijs: Tiny v.Zutphen
- 15 pnt.
Loterij:
Tiny v.Kasteren
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Uitslagen van de kaartmiddag op donderdag 16 jan. 2014:
Jokeren:
1.Mien Ketelaars
113 pnt.
Rikken:
1.Bert Vissers
80 pnt.
2.Marjo Vissers
63 pnt.
3. Leny Henst
62 pnt.
Poedelprijs: Mieke v. Boxmeer - 128 pnt.
Loterij:
Cisca Coppens.
BRIDGEN
Bridgeclub KBO 24 jan 2014
Lijn A
1 Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
64,17
2 Cees v. Hout & Riet v. Hout
57,00
3 Cor v.d. Berg & Mien v. Asseldonk
56,67
4 Bert Kanters & Diny Kanters
56,50
5 Piet Thijssens & Riek Rijkers
54,58
6 Mien Verhoeven & Mien Vissers
52,08
7 Ad Koevoets & Riet Koevoets
48,33
8 Harrie Lucius & Nelleke Stolk
46,50
9 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
45,00
10 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
43,75
11 Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer
42,50
12 Jan Langenhuijsen & Tonnie Kivits
42,00
13 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 38,50
Lijn B
1 Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken 56,94
2 Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
56,60
3 Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
55,90
(4) Lenie Swinkels & Ria Swinkels
54,86
(4) Mien Vermeulen & Marietje v.d. Horst
54,86
6 Frans Burg & Ton Sleenhof
54,17
7 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
52,78
8 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt 51,39
9 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
50,69
10 Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
46,18
(11) Tonny Rijkers & Pieta Verbakel
42,36
(11) Mies v.d. Burgt & Jo v.d. Burgt
42,36
13 Harry v Boxmeer & Tonn Verbruggen
42,01
14 Tijn v.d. Tillaart & Mientje v.d. Tillaart 38,89
Zijtaartse Bridge club ZBC 21 jan 2014
Lijn A
1 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
2 Bert Kanters & Diny Kanters
3 Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
4 Jan Rijkers & Toos v. Berlo
5 Cor Mollen & Marietje Mollen
6 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
7 Riet v. Hout & Corry Kastelijn
8 Ad Koevoets & Jacqueline Brus
9 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
10 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
11 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
12 Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis
Lijn B
1 Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
2 Henk v.d. Linden & Mien Vissers
3 Harrie vd Wijgert & Marietje vd Wijgert
4 Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
5 Ben v.d. Steen & Trudy Smulders

60,00
59,58
55,00
54,58
52,08
50,83
49,58
47,50
46,67
45,83
43,33
35,00
64,58
60,07
56,25
54,51
53,13
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Frans v.Leuken
Tonnie v.Uden
Martien v.Zutphen
Wim v.d.Sanden
Martien v.Zutphen

Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
Hein de Wit & Jo de Wit

50,35
49,65
Annie v Berkmortel & Josien vd Berkmortel 48,61
Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
48,61
Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
47,22
Anneke Jans & Maria Pepers
46,88
Mieke Toebast & Toos Vissers
45,83
Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
41,32
Joke Petit & Maria Rijken
32,99

19
22
21
21
28
21
30

- Jan v.d.Oever
- Cor Coppens
- Grard v.Eert
- Jan Rijkers
- Jos Claassen

18
21
18
17
21

16
16
13
11
13

SPORTAGENDA

BILJARTEN
Senioren Biljartcompetitie Regionaal Maandag 27 januari
2014 St.Oedenrode B – Zijtaart
Cor v.Alphen
42 45 - Cor v.Zutphen
66 78
Hans v.Dijk
40 31 - Wim v.d.Sanden 51 46
Toon v.d.Aa
32 31 - Frans v.Leuken
36 34
Ad Verbakel
28 29 - Rien v.Tiel
25 16
Peter de Baaij
26 7 - Cor Coppens
19 18
Joke v.Roosmalen
19 20 - Jan Rijkers
17 17
Hans Schiffers
18 14 - Jan v.Uden
17 19
Mari Oerlemans
15 9 - Jan v.d.oever
16 19
KBO onderling 32 jan 2014
Cor v.Zutphen
62 142 - Chris v.Helvoirt
Piet v.d.Hurk
37 57 - Tonn Verbruggen
Frans v.Leuken
39 57 - Jos Claassen
Johan v.Zutphen
20 29 - Jos Claassen
Gerard Oppers
13 17 - Rien v.Tiel
Willy v.d.Berkmortel 25 30 - Cor Coppens
Jan de Wit
29 29 - Willy Henst

39 41
32 34
15 13
52 45
15 12
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16
21
22
18
21
23
27

V.O.W. Jeugd 01 febr 2014
VOW B1 uit
Schijndel/DE WIT B2
15:00u
VOW B2 uit
DVG B2
14:30u
VOW C1 thuis Erp C3
13:00u
VOW D1 uit
Gemert D4
9:00u
VOW E1 uit
Mierlo Hout E5
10:45u
VOW E2 uit
DVG E5G
10:30u
VOW E3 thuis SCMH E1
9:30u
VOW F1 uit
Boekel Sport F1
9:30u
VOW F2 thuis Erp F3
10:30u
VOW F3 uit
Gemert F14
11:30u
VOW MB1 thuis Someren MB1
14:30u
VOW MC1 uit
Vorstenbossche Boys MC1 13:00u
VOW MD1 thuis OSS'20 MD1
11:30u
VOW ME1 thuis Vorstenbossche Boys ME1 9:30u
V.O.W. Senioren
Donderdag 30-01-2014
VOW VR2 uit
VR.ERP 2
20.00u
Zaterdag 01-02-2014
VOW VET uit
VET.MIERLOHOUT-. 16.30u
Zondag
02-02-2014
VOW H1 uit
AVANTI’31 1
13.00u
VOW H2 uit
AVANTI’31 2
13.00u
VOW H3 thuis WHV 3
11.00u
VOW H4 uit
AVESTEYN 8
10.00u
DINSDAG
04-02-2014
VOW H1 uit
WEC 1
20.00u

SPORTUITSLAGEN
V.O.W. Jeugd 25 jan 2014
VOW B1
VCO B1
VOW B2
Vorstenbosche Boys B1
VOW C1
EVVC C2
VOW D1
vrij
VOW E1
Erp E2
VOW E2
Prinses Irene E5
VOW E3
Schijndel/ De Wit E5
VOW F1
Schijndel / De Wit F1
VOW F2
MVC F3M
VOW F3
Irene F3
VOW MB1 Vorstenbosche Boys MB1
VOW MC1 Vorstenbosche Boys MC1
VOW MD1 MVC MD1
VOW ME1 vrij

4-0
1-3
1-0
2-3
12-0
1-6
0-4
-afgelast
2-2
1-1
3-1
0-17

V.O.W. senioren 25 en 26 jan 2014

VOW VET
VOW H1
VOW H2
VOW H3
VOW VR.1

ASV
4-4
RACING WHITE AFGELAST
NIJNSEL 3
2-0
SCMH 3
2-4
VR. HVCH 1
1-1
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LR. Sint Gregorius – Glenn van de
Ven wordt tweede op winterfestijn
Glenn van de Ven heeft afgelopen zondag wederom
gescoord tijdens het Winterfestijn in de Mortel. Door met
zijn paard Ziezo twee maal foutloos te blijven in de klasse
Slagwerkgroep gaat naar de Nederlandse
M, wist hij een mooie tweede plek te bemachtigen. Hiermee
Kampioenschappen!
lieten ze 68 concurrenten achter zich. Er kan dus wel
Na het grandioze succes van de slagwerkgroep tijdens het
gesproken worden over een succesvolle dag!
concours in Drachten in oktober 2013 nemen ze op 8
februari deel aan de Nederlandse Kampioenschappen in
Assen.
Cursus EHBO bij Kinderen.
Tijdens het concours in Drachten werd voor het verplichte
deel 95 (van de 100) punten toegekend en voor het vrije
Ieder jaar is er grote belangstelling voor de cursus EHBO
deel ook 95 punten! Hiermee werd een 1ste prijs met
bij kinderen. De Stichting Gezondheidszorg Veghel
onderscheiding, promotie naar de derde Divisie en een
organiseert bij voldoende deelnamen wederom een cursus. uitnodiging voor deelname aan de Nederlandse
De data voor de volgende cursus in 2014 zijn;
Kampioenschappen verdiend.
Woensdag; 12-19-en 26 maart en woensdag 2 april.
Na het concours heeft de slagwerkgroep meegedaan aan het
Aanvangstijd; 20.00 uur.
Jumbo Muziekfestival. Tijdens het festival werden 8
Locatie: Thuiszorg Pantein, Stadhuisplein 47 te Veghel.
slagwerkgroepen uit de regio beoordeeld door een
De cursisten betalen €. 25,00 voor de gehele cursus
professionele jury. Na het geweldige resultaat in Drachten
inclusief cursusboek.
met 95 punten heeft de slagwerkgroep ook de Albert van
Een certificaat van het Oranje Kruis kost €.15,00.
Zutphen wisseltrofee gewonnen. Dat betekent dat ze 1ste
De meer kosten van deze cursus worden betaald door de
waren in hun groep maar ook het beste van de dag met 92
Stichting Gezondheidszorg te Veghel.
punten. Een geweldige prestatie.
Herhalingsles voor de cursisten van 2013; dinsdag 11 maart Met de juryrapporten van Drachten en het Jumbo
2014.
Muziekfestival is de slagwerkgroep zich aan het
Docent van deze cursus is; Mevrouw Hanny van Teeffelen. voorbereiden voor de deelname aan het Nederlands
Een cursus speciaal voor; ouders,verzorgers,grootouders,
Kampioenschap op zaterdag 8 februari in Assen.
oppas enz.
Aandachts punten; bloedingen, kneuzingen, botbreuken,
We hopen op net zoveel of zelfs meer supporters dan
brandwonden, vergiftigingen, reanimeren enz.
tijdens het concours. Je kunt op eigen gelegenheid naar
U kunt zich aanmelden bij:
Assen, maar veel gezelliger is het om samen met de bus te
Anny van den Hurk Verhoeven
gaan. De tijd van de uitslag is vervroegd, waardoor we 2
Telefoon: 0413-363187
uur eerder terug zijn in Zijtaart.
E-mail: pvdhurk@hetnet.nl
Het programma voor zaterdag 8 februari is al volgt:
7:30 uur vertrek
10.25 uur podiumopbouw
DVD pronkzittingen 2014
10.30 uur optreden
11.15 uur einde optreden
In het weekend van 17 en 18 januari
16.30 uur uitslag
zijn er weer prachtige pronkzittingen
ongeveer 17:00 uur terug naar Zijtaart
ten tonele gebracht!
ongeveer 19:00 uur aankomst Zijtaart
Dit is mede mogelijk gemaakt door
De entree in Theater de Nieuwe Kolk bedraagt  10,00 per
zowel onze zeer actieve eigen leden
als andere creatieve dorpsbewoners.
We kunnen terugkijken op een
geslaagd weekend!
Wil je thuis nog eens nagenieten van
dit spektakel?
Bestel dan: De DVD Pronkzitting
2014 á €15,De opnames zijn vrijdag 17 januari
gemaakt; daar zijn de gardedansen van zaterdag aan
toegevoegd.
Geef je bestelling uiterlijk zaterdag 8 februari door aan
Twan van Nunen: 06 46106966 of
twanvannunen@outlook.com

persoon, onder 12 en boven 65 jaar  5,00 per persoon. Bij
voldoende deelname gaan we met de bus. De kosten voor
de bus zijn  10,00 per persoon.
U kunt zich opgeven voor 2 februari om mee te gaan
met de bus naar Assen via info@sintceciliazijtaart.nl

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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afgelopen jaren helemaal niet over dit belangrijke onderdeel
gesproken is en dat dit zo gebleven was als niet op 5
september, een week voor het besluit van de stuurgroep,
Dat geldt zeker ook voor de omleiding van de N279 die
dankzij scherpe vragen de nut en noodzaak rapporten
Democratisch Dorps Belang wethouder van Burgstede van
(MKBA) op tafel kwamen. Ook werd voor hen duidelijk
ruimtelijke ordening en vertegenwoordigers van de
dat de klankbordbijeenkomsten die de provincie
Veghelse industrie voorstellen.
georganiseerd had, vooral georganiseerd zijn omdat ze nou
Het verkeer vanuit de richting Helmond zal volgens dat
eenmaal georganiseerd horen te worden, maar dat voor
voorstel via een nieuw te bouwen brug over de
Zijtaart acceptabele alternatieven die daar ingebracht zijn,
Zuidwillemsvaart met een boog en enkele viaducten dicht
niet in de uitwerking zijn meegenomen. Al die inzichten
langs Zijtaart moeten gaan lopen, om vervolgens bij de
hadden de commissieleden nog niet. Kortom, het was een
nieuw te maken op/afrit Eerde op de drukke A 50 te komen
prima initiatief en dat goed georganiseerd was door Hart
(en omgekeerd). En die vervolgens na 2,5 km op een te
van Veghel (HvV). Op de vraag aan HvV waar zij zelf voor
verbreden kanaalbrug mét moeilijk wisselende rijstroken
staat als partij, gaf HvV aan dat zij een voorstander zijn van
weer te verlaten om alzo langs de oostoever van de
de oplossing zoals de dorpsraad die ziet. Maar als die
Zuidwillemsvaart de aansluiting bij Den Bosch met de A2
oplossing niet goed genoeg blijkt te zijn (zoals de provincie
te maken.
dat al eerder vond van de tunnel), dan bestaat er wat HVV
betreft alsnog de mogelijkheid dat er een vierbaansweg
Het belang van de industrie is groot, een goede oplossing
komt zoals de provincie die nu voor ogen heeft. Dit zijn
kost geld, ondertunneling van de N279 zou in deze
voor de Zijtaartse kiezer belangrijke zaken. Vlak voor de
verreweg de beste oplossing zijn.
verkiezingen zal er een overzicht komen van de
Wellicht is de omleiding met oversteek van het kanaal langs
standpunten van alle politieke partijen uit Veghel inzake de
Zijtaart goedkoper.
al dan niet gewenste komst van een vierbaansautoweg langs
Maar het trajact langs de oostkant van de zuidwillemsvaart
Zijtaart.
heeft meer voordelen.
Geen extra bruggen om het kanaal over te steken, geen
Actiecomité De Kempkens
extra viaducten en geen aanpassingen op de drukke A50
met kans op file's
Wie moet dat dan betalen? De belanghebbenden
natuurlijk.
Het Rijk, de Provincie, de gemeente Veghel en de
belanghebbende Veghelse industrieële ondernemingen.

Goedkoop is duurkoop

Wim Vissers Zijtaart

Commissie mobiliteit en financiën in
Zijtaart
Nu de tweede kamer heeft besloten voorlopig geen geld ter
beschikking te stellen voor een onrendabele weg, kwamen
er afgelopen vrijdag een aantal statenleden vanuit de
provincie een kijkje nemen in Zijtaart. Dat voelt een beetje
als mosterd na de maaltijd. Toch is het wel belangrijk dat ze
er waren! De provincie wil nog steeds graag een
doorgaande weg van de A2 naar de A67 aanleggen. De
leden van de commissie Financiën en Mobiliteit hebben nu
echter met hun eigen ogen kunnen hoe dicht de
vierbaansweg zou komen te liggen bij Zijtaart. Ad van
Nunen heeft aangeven hoe de dorpsraad aankijkt tegen deze
weg en tijdens de rondrit door de omgeving ook duidelijk
kunnen maken dat er ook hele andere en veel minder
ingrijpende alternatieven mogelijk zijn. Ad heeft ook
duidelijk kunnen maken dat het teveel gevraagd is van
Zijtaart om onze leefomgeving, gezondheid en
toekomstperspectief op te offeren voor een vierbaansweg
die volgens onafhankelijke rapporten volstrekt onnodig is.
Enkele commissieleden dachten dat de hele gemeenteraad
achter het voorstel stond en was er vanuit gegaan dat de
plannen ook ruim besproken zouden zijn in de
gemeenteraad. Die schrokken toen ze vernamen dat er
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te gaan doen. Na de boodschappen is er tijd voor een kopje
koffie, waarna de deelnemers weer thuis worden afgezet.
Mensen van 55 jaar en ouder uit de gemeenten Uden en
Vrijwilligers helpen de deelnemers bij het winkelen, als dat
Veghel en uit Heeswijk, Dinther en Loosbroek worden op
nodig is.
afspraak thuis opgehaald om met een groepje boodschappen
Hiernaast het programma van
BOODSCHAPPENPLUSBUS PROGRAMMA FEBRUARI 2014
februari 2014. Een vast onderdeel
is het boodschappen doen op
ma
3
8.30u – 12.30u
Markt Uden
maandag en op donderdag.
13.30u – 17.00u
Boodschappen doen bij Jumbo in Uden
di
4
13.00 –
uitstapje Abdij van Berne en diner in de
19.30 u
Watersteeg
Wilt u het nieuwste programma
wo
5
10.00 –
uitstapje Met de chauffeur mee
16.00 u
wel eens zien of meer weten?
do
6
9.00 –
12.00u
Boodschappen doen bij Jan Linders, Erp
13.00 –
17.00u
Boodschappen doen bij EM-TÉ Uden
Bel het ouderenwerk van Vivaan,
vrij
7
13.00 –
uitstapje Rondrit “Duits lijntje”, Steltenberg in
(0413-367309) op werkdagen
17.00 u
Volkel
tussen 9.00 en 13.00 uur en vraag
ma 10 13.30 –
Boodschappen doen bij Jumbo in Uden
het programma aan. U kunt ook
17.00 u
een e-mail sturen naar:
di
11 13.00 –
uitstapje Meierijtocht met koffie in café Het
bplusb@vivaan.nl of op de
16.30 u
Groenenwoud
website www.vivaan.nl kijken.
wo 12 10.00 –
uitstapje Route Nijmegen Oost, pannenkoek in
16.30 u
Slijk-Ewijk
do 13
9.00 –
12.00u
Boodschappen doen bij Jan Linders, Erp Wilt u mee met de
BoodschappenPlusBus?
13.00 –
17.00u
Boodschappen doen bij EM-TÉ Uden
vrij 14 16.30 –
uitstapje Valentijnsdiner met muziek bij St. Petrus
Bel Vivaan, (0413) 367309 om u
22.00 u
Boekel
aan te melden als lid van de
ma 17 13.30 –
Boodschappen doen bij Jumbo in Uden
17.00 u
BoodschappenPlusBus. Dat kost
di
18 10.00 –
15.30u
Heuvelgalerie Eindhoven
€ 12,50 per jaar en u krijgt het
18.15 –
22.00u
Alzheimercafé in Uden, thema: ‘Intimiteit’ programma dan elke maand
wo 19 14.00 –
uitstapje Uitzending MAX
thuisgestuurd. Thuis kunt u op
21.00 u
uw gemak in het programma
do 20
9.00 –
12.00u
Boodschappen doen bij Jan Linders, Erp uitzoeken op welke tijd u met de
13.00 –
16.30u
Boodschappen doen bij EM-TÉ Uden
BoodschappenPlusbus mee wilt.
vrij 21
9.00 –
uitstapje Terug naar de jaren 50-60 in Horn (L)
Geef dat weer door en op de
17.00 u
afgesproken tijd komt de bus
ma 24 13.30 –
Boodschappen doen bij Jumbo in Uden
voorrijden.
17.00 u
Voor het winkelen en voor de
di
25 10.00 –
uitstapje “Doktersmuseum” in Hilvarenbeek
uitstapjes kunt u zich elke
16.30 u
werkdag van 9.00 – 13.00 uur
wo 26 10.00 –
uitstapje IKEA , Eindhoven
opgeven.
15.30 u
do 27
9.00 –
12.00u
Boodschappen doen bij Jan Linders, Erp
13.00 –
17.00u
Boodschappen doen bij EM-TÉ Uden
vrij 28 10.00 –
uitstapje ‘Snert-rit’ naar het Willibrordusputje in
15.00 u
Oss

BOODSCHAPPENPLUSBUS
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Sla je slag bij TV Zijtaart!
Beste kinderen en ouders van Zijtaart
Wij zijn op zoek naar nieuwe
jeugdleden voor onze
tennisvereniging en daarom hebben
we het volgende voor jullie opgezet.
Wij organiseren op zondag 2 februari
een tennistoernooi voor alle inwoners
van Zijtaart in de leeftijd van 6 t/m 16 jaar.
We beginnen om 11.00 uur en, naar gelang de
aanmeldingen, zijn we rond 13.30 uur klaar. Voor rackets
en ballen wordt gezorgd, dus sportschoenen en sportkleding
is voldoende om mee te kunnen doen.
Iedereen is welkom, wel graag even aanmelden via
jeugd@tvzijtaart.nl.
Wij maken dan een indeling en zorgen voor voldoende
materialen zodat iedereen kan tennissen.
Als tennis dan iets is voor jou, dan hebben we een
geweldige aanbieding voor jou in 2014.
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proeflessen gratis (deze vallen in een cyclus van 15
lessen). Worden zij daarna lid van onze vereniging,
dan betalen zij in 2014 voor contributie en 2x15
tennislessen € 160,00. Zij hoeven geen inschrijfgeld
te betalen maar krijgen geen gratis racket.
De proeflessen vallen op vrijdag 7, 14 en 21 februari.
Voor lestijden en info kunnen jullie mailen naar
jeugd@tvzijtaart of contact opnemen met de
jeugdcommissie.
Patricia van Dijk, tel. (0413) 20 94 24
Ria Kanters, tel. (0413) 34 17 34
Jeugdcommissie TV Zijtaart.

De Grote Talentenshow
03-03-2014
Wil jij dit jaar de 1ste of originaliteitsprijs winnen
voor de onderbouw of de bovenbouw? Ga dan alleen,
met z’n tweeën, samen met je vriendjes of vriendinnetje
goed oefenen voor een act en geef je op voor zaterdag
15 februari bij Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.

• Nieuwe jeugdleden t/m 11 jaar krijgen 3 proeflessen
gratis (deze vallen in een cyclus van 15 tennislessen).
De inschrijfformulieren worden volgende week uitgedeeld
Worden zij daarna lid van onze vereniging, dan
op school en je kunt hem vinden op www.cvdereigers.nl
betalen zij in 2014 voor contributie en 2x15
Succes met de voorbereidingen en tot op
tennislessen € 135,00. Bovendien krijgen ze van de
“De Grote Talentenshow”!
club een gratis tennisracket. Nieuwe jeugdleden t/m
11 jaar betalen wel inschrijfgeld (eenmalig) € 11,50.
• Nieuwe juniorleden van 12 t/m 16 jaar krijgen ook 3 Jeugdcommissie C.V. de Reigers
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verschillende uitkomsten. Nader onderzoek naar nut en
noodzaak is daarom ook heel belangrijk.

Statenleden op bezoek in Zijtaart over N279: opnieuw
kijken naar noodzaak en invulling
Hart voor Veghel heeft afgelopen vrijdag een
bijeenkomst georganiseerd over de gevolgen van de
omleiding van de N279 in Zijtaart. Aanwezig waren zes
Statenleden, dorpsraden, ondernemers en vele
inwoners. Na de bijeenkomst lieten de Statenleden
weten dat het nut en de noodzaak (Milieu effecten
rapportage) van de omleiding van de N279 duidelijker
moet worden aangetoond en dat de discussie over de
invulling van de omleiding opnieuw gevoerd moet
worden.

Tijdens de fietstocht werd voor de Statenleden visueel
gemaakt wat de consequenties kunnen zijn van de
mogelijke varianten. Uit de reacties van de Statenleden
werd duidelijk dat ook zij twijfelen aan de plannen waar nu
vanuit gegaan wordt. Mocht uit nieuw onderzoek blijken
dat de noodzaak van de omleiding van de N279 er wel is,
dan willen zij op zoek gaan naar alternatieven die de
bewoners van Zijtaart minder zullen treffen. Hart voor
Veghel deelt deze zienswijze.

Met verbazing heeft Hart voor Veghel in het Brabant
Dagblad van zaterdag 25 januari de reactie van Peter
Verkuijlen gelezen. Deze politicus uit Sint-Oedenrode geeft
aan dat economische vooruitgang zorgt voor welvaart en
verbindt er de conclusie aan dat de overheid daarom koste
wat het kost alles moet doen om de infrastructuur te
optimaliseren ten gunste van die economische welvaart.
Hart voor Veghel deelt de conclusie dat gemeenten
Hart voor Veghel kan terugzien op een succesvol bezoek
economische ontwikkelingen moeten faciliteren, maar in
van de zes Statenleden aan een bijeenkomst in Zijtaart over tegenstelling tot wat Verkuilen beweert, vindt Hart voor
de omleiding van de N279. Op de bijeenkomst waren
Veghel dat daarbij nadrukkelijk rekening gehouden moet
dorpsraden, ondernemers en vele bewoners van Zijtaart
worden met de leefomgeving van de huidige én
aanwezig. De aanwezigen hebben verschillende
toekomstige bewoners. Economische vooruitgang enerzijds
zienswijzen op de omleiding gepresenteerd en ze hebben
en welzijn, gezondheid en milieu anderzijds mogen elkaar
een fietstocht gemaakt langs de mogelijke route van de
in de 21e eeuw niet meer uitsluiten, maar moeten hand in
beoogde omleiding. De voorzitter van de Dorpsraad van
hand gaan. Dat is waar burgers om vragen en waar ze voor
Zijtaart, Ad van Nunen, en inwoonster Chris Blom hielden strijden. Voor bestuurders en ondernemers is dit geen
een vurig pleidooi, waarbij ze hun twijfel uitspraken over
gemakkelijke opgave, want probeer alle belangen maar
het nut en de noodzaak van de omleiding. Deze twijfel is bij eens goed op elkaar af te stemmen. Toch is dat waar Hart
hen ontstaan naar aanleiding van het recent bekend
voor Veghel voor gaat en waarom ze deze bijeenkomst
geworden rapport over de maatschappelijk kosten- en
heeft georganiseerd. Hart voor Veghel past er voor
batenanalyse. Dit rapport stelt serieuze vraagtekens bij nut moeilijke opgaven als deze op te lossen door te vervallen in
en noodzaak van de aanpassing van de N279. Hart voor
oude achterhaalde tegenstellingen.
Veghel heeft in haar presentatie de knelpunten die er in
Veghel zijn gepresenteerd en de ondernemersvereniging
Alda Gloudemans
heeft de economische belangen benadrukt. Door de
Gemeenteraadslid namens Hart voor Veghel
verschillende aannames vanuit het bedrijfsleven en de
provincie enerzijds en het rapport anderzijds komen er

