Viering koningsdag Zijtaart 2015
Maandag 27 april wordt Koningsdag gevierd.
Dit jaar zal het programma er als volgt uitzien:
13.30 uur:
Muzikale tocht met fanfare en versierde fietsen.
13.45 – 15.45uur: Spelenkermis
15.45 uur:
Prijsuitreiking versierde fietsen en attentie voor elke deelnemer.
De muzikale tocht met fanfare St. Cecilia zal wederom een kleurrijke stoet van deelnemers
op versierde fietsen zijn. Kinderen met versierde fietsen kunnen tussen 13.15 uur en 13.30
uur opstellen in de De Voortstraat bij café Kleijngeld.
De route is: Pastoor Clercxstraat, Reibroekstraat, Kesselaerstraat, Kapt S klapwijkstraat,
Pastoor Clercxstraat met als eindpunt het dorpsplein.
Vriendelijk verzoek om geen auto’s langs deze route te parkeren, zodat de kinderen hiervan
geen last hebben. Voor iedere versierde fiets is er een verrassing en voor de leukst versierde
fietsen zijn er nog een paar extra prijzen. Bedenk iets leuks en doe mee!
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KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 26 april 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Johan en Anna van Sleuwen-Ketelaars, dochter Riny en zoon Ad; Jrgt.
Pastoor Verra; Jan van de Ven en zoon Rob; Piet en Antje van der Linden-Raaijmakers
(vanw.verjaardag); Overl.oud. van Berkel-van der Steen; Annelies van Zutphen en
overl.familie van Zutphen en Verhoeven; Jas en An van Erp-van Helvoort; Overl.oud. van
Eert-van Eijndhoven en zwager Tiny Jansen; Overl.oud. van den Biggelaar-van der Zanden
en overl.fam.leden; Jrgt. Chris Ketelaars; Jrgt. Bert en Martina van Sleuwen-van Dooren;
Jrgt. Willem en Mia Jonkers-van Boven; Janus en Anna Vervoort-van Eijndhoven
(vanw.trouwdag); Overl.oud. Verbruggen-Ketelaars; Grard en Jans van Eert-Zomers en
dochter Tonny.
Mededeling: Afgelopen vrijdag 17 april is Grard van Eert, in de leeftijd van 99 jaar,
overleden. De Avondwake is a.s. woensdag 22 april om 19.00 uur.
De plechtige uitvaart vindt a.s. donderdag 23 april 10.30 uur plaats,
waarna hij hier op onze parochiebegraafplaats zal worden begraven.

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance

112

Huisartsenpost:
0900-8860
Avond, nacht en het weekend
Politie
direct
0900-8844
Wijkagent Zijtaart D.Michiels 0900-8844
Brandweer direct
073-61.23.123
Ambulance direct
0412-63.15.15
Stadhuis Veghel en storingsnr. 14-0413
Zijtaart:
Kerkberichten
36.58.61
Dorpshuis Zijtaart
36.66.79
Basisschool "Edith Stein" 36.51.68
Tennispark Zijtaart
76.90.25
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De spelenkermis is voor alle Zijtaartse kinderen van 0 t/m
14 jaar. Op het dorpsplein staan diverse spellen opgesteld.
Alle kinderen kunnen d.m.v. een deelnemerskaart/envelop
aan deze spelletjes deelnemen. De deelnemerskaart geeft op
het einde van de middag recht op een beloning. Men kan
zich tot 14.30 uur voor deze spelletjes inschrijven. Dit jaar
hebben we gekozen voor een vrije spelmiddag; de kinderen
zijn vrij om alle spelletjes te doen.
Bij alle spelletjes zijn “Zijtaartse Euro’s” te verdienen en
die mag je mee naar huis nemen .
Tijdens de spelenkermis worden er pannenkoeken
gebakken en zijn er enkele versnaperingen, koffie en
frisdrank te koop. Daarnaast zal ook het College van
Burgemeester en Wethouders een bezoek aan de
spelenkermis brengen.
Natuurlijk hoopt de organisatie dit jaar op goed weer zodat
we buiten kunnen genieten van alle spelletjes en een mooie
muzikale tocht. Indien de weersomstandigheden niet
meewerken, wordt er een aangepast binnenprogramma
opgezet in de gymzaal/dorpshuis.
Graag zien we weer vele jongens en meisjes als sportieve
deelnemers en veel ouders en andere belangstellenden als
spontaan publiek!
Werkgroep Koningsdag.

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.
Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u
verpakt inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het
voetbalseizoen op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.
Voor meer informatie: 0413-300950.

Herdenking bij monument van de Tweede
Wereldoorlog aan de kanaaldijk donderdag
23 april om 14.00 uur
De kinderen van groep 8 zullen onder leiding van hun
leerkracht de herdenking voor een gedeelte invullen door
enkele korte herdenkingsteksten.
Belangstellenden uit ons dorp zijn van harte welkom en
worden hiermee uitgenodigd om de herdenking bij te
wonen en indien mogelijk een bloemetje te leggen bij het
monument.

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur
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BEZWAARSCHRIFT
Aan de leden van de Provinciale Staten van
Noord-Brabant
(In afschrift aan de raadsleden van de gemeente Veghel)
Geachte leden van de Provinciale Staten
Met dit schrijven maakt Dorpsraad Zijtaart namens de
inwoners van het dorp aan u kenbaar, bezwaar aan te
tekenen tegen de voorgenomen plannen (de zogenaamde
principe-oplossing) voor een ombuiging van de N279 nabij
Zijtaart.
Uit de plannen voor het realiseren van die ombuiging
ontstaat overduidelijk een aantal nadelige gevolgen voor
ons dorp. Dit kunnen we feitelijke aantonen met de
volgende concrete situaties en feiten:
-de leefbaarheid in Zijtaart wordt zwaar aangetast; het
prettig wonen in een omgeving met
mooie natuur en groen landschap wordt voor een
belangrijk deel weggehaald;
-de kwaliteit van welzijn en gezondheid van de bewoners
gaat afnemen;
-een historisch bepalend deel van Zijtaart, een buurtschap
met ruim 40 gezinnen met enkele
monumentale boerderijtypen, gaat verdwijnen;
-de afgelopen jaren heeft Zijtaart al veel moeten inleveren
doordat de landschappelijke
ruimtelijke omgeving werd omgezet tot bedrijventerreinen;
veel groen is weg; van toegezegde compensatie is bijna niets terecht gekomen;
-het aanzicht van ons dorp is de afgelopen jaren al fors
aangetast; de situatie van “een dorp
achter een rij blokkendozen” dreigt verder te ontstaan;
-de onvrede onder de bewoners van ons dorp over de wijze
waarop omgegaan wordt met
ingediende alternatieven door o.a. de dorpsraad neemt toe;
Zijtaart voelt zich niet gehoord.
Gelet op bovenstaande feiten verzoeken wij u om in het
kader van aantonen van nut en noodzaak op korte termijn
een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (een MKBA)
uit te voeren voor het traject waarin de voorgenomen
plannen zijn opgenomen. Wij gaan er vanuit dat wij na de
oplevering van het rapport meteen op de hoogte worden
gebracht van de resultaten van het onderzoek.
Met vriendelijke groet,
Dorpsraad Zijtaart
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Hierbij de resultaten van een geslaagde derde Goede
Doelen Week Zijtaart, waarin wij de collecten van
onderstaande goede doelen gebundeld hebben.
2015
-Amnesty International
324,94
-Brandwonden Stichting
517,34
-Diabetes Fonds
502,71
-Verstandelijk Gehandicapten
463,91
-Hartstichting
973,59
-Jantje Beton
357,14
-Kanker Bestrijding
1.208,14
-Kinderhulp
379,45
-Longfonds
601,69
-MS Fonds
444,21
-Nierstichting
679,75
-Prins Bernhard Cultuurfonds
267,11
-Reumafonds
625,76
-Rode Kruis
545,40
TOTAAL
7.891.14

2014
317,11
492,45
460,78
476,11
882,40
386.52
1.187,30
422,91
585,56
464,76
741,89
267,90
595,51
506,20
7.787.40

Wij danken alle collectanten weer voor hun inzet en de
inwoners voor de gulle giften. De bedragen zijn
overgemaakt naar de goede doelen. Dit loopt via de
Dorpsraadrekening.
Speciale dank aan dedigitaledrukker.nl voor het gratis
drukwerk en de enveloppen, waardoor wij geen onkosten
hebben.
Werkgroep Goede Doelen Week Zijtaart

Vooraankondiging
buitenvieringen Maria-kapel
Hiermee brengen wij u alvast op de hoogte van het
gegeven, dat er dit jaar twee buitenvieringen worden
gehouden bij onze Maria-kapel.
In de Zijtaartse kalender staat dit reeds op zondag 31 mei
vermeld, maar er komt ook een buitenviering op zondag 6
september. Dit laatste staat in verband met het eerste

lustrum van de Stichting Maria-kapel Zijtaart. Vanwege dit
bijzondere gebeuren is er een fijne samenwerking met de
Evenementengroep afgesproken door de geplande jaarlijkse
najaarsfietstocht in het teken te stellen van een kapelletjesfietsroute. Het programma wordt t.z.t. bekend gemaakt.
Ook is er al de toezegging gedaan door het koor Vivace om
in beide buitenvieringen de muzikale ondersteuning te
verzorgen. Pater van Delden zal in de vieringen de
voorganger zijn. Aanvang telkens om 09:30 uur.
Stichting Maria-kapel Zijtaart
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KBO
AGENDA
Dinsdag 28 april 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 28 april 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 28 april 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 28 april 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 29 april 13.30 uur: Kienen
Donderdag 30 april 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 30 april 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 30 april 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 30 april 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 1 mei 13.30 uur: Bridgen

Ivm Koningsdag,
Vrijdag 24 en zaterdag 25 april:

Kaarten
De uitslagen van 16 april 2015:
Jokeren:
1. Mien Ketelaars
Rikken:
1. Chris v.Helvoirt
2. Tiny v.Zutphen
Poedelprijs: Henk v.d.Linden
Loterij:
Jan v. Zutphen

Oranje gehaktballen 5 + 1 gratis
125 pnt.
73 pnt.
64 pnt.
–127 pnt.

Jungle burgers 4 + 1 gratis
Heerlijke appel kruimel stukjes
voor € 0,90 en 6 voor € 4,95

Uitslagen van maandag 20 april 2015:
Jokeren:
1. Mientje Raaijmakers 118 pnt.
Rikken:
1. Bert Vissers
90 pnt.
2. Henk v.d.Ven
36 pnt.
Poedelprijs: Harrie v.Zutphen
- 21 pnt.
Loterij:
Cisca Coppens

Heerlijk! We hebben weer
verse, zoete aardbeien.
asperges
aspergesoep.

Prikpost in Zijtaart.
De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de
Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de
prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.

Op dinsdag 5 mei is Hetty’s
Dorpswinkel gesloten i.v.m.
bevrijdingsdag.

Zijtaarts Dartskampioenschap 2015
Dartclub Kleijngeld Zijtaart organiseert ook dit jaar wederom het traditionele

Zijtaarts dartskampioenschap
en wel op :

zaterdag 25 april
Iedereen die in Zijtaart woont of langdurig heeft gewoond en 16 jaar of ouder is,
kan hieraan deelnemen.
Deelname aan het dartkampioenschap is geheel

gratis
20.00 uur.

Het toernooi wordt gespeeld in Café Kleijngeld en begint om
Aangezien we graag op tijd klaar willen zijn, hebben we een limiet van 32 deelnemers.
Opgeven kun je bij Café Kleijngeld en indien het niet vol is tot 19.30 uur op de avond zelf.
Dartclub Kleijngeld Zijtaart
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Nederlaag toernooi Zijtaart - Uden 15 april 2015
Cor v.Zutphen
Wim v.d.sanden
Frans v.Leuken
Tonnie v.Uden
Jan de Wit
Chris v.Helvoirt
Wim Kremers
Tonn Verbruggen
Cor Coppens
Jan v.Uden

61
49
37
30
28
24
21
21
20
18

76
62
44
24
25
10
41
20
26
25

- W.v.d.Heuvel
- R.Schippers
- M.Wagemans
- Tonnie v.Oers
- F.v.d.Heijden
- K.Zeegers
- H.Baron 37
- G.Biesterbos
- J.v.Tiel 24
- J.v.d.Broek

70
55
40
34
31
34
34
27
20
20

82
37
34
21
32
25
30
20

Nederlaag toernooi Zijtaart - St. Oedenrode 20 apr 2015
Cor v.Zutphen
66 121 - Martien Vorstenbos 79 86
Wim v.d.sanden
49 29 - Antoon Kluijtmans 37 54
Frans v.Leuken
37 31 - Wim v.d.Rijt
34 34
Rien v.Tiel
27 31 - Wim v.d.Boogaart 29 30
Wim Kremers
21 37 - Mari v.Esch
29 26
Cor Coppens
20 19 - Leo v.Breugel
27 30
Cor Coppens
20 18 - Martien Verkuijlen 24 35
Jan Rijkers
18 20 - Peter v.Kaathoven 21 19
Jan v.d.Oever
17 25 - Martien Vervooert 22 24
Martien v.Zutphen 15 15 - Jan Toolen
24 20

Zijtaartse Bridge Club 14 april 2015
Lijn A
1
2
3
4

Gerard Bekkers & Riet Koevoets
Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
Riet v. Hout & Corry Kastelijn
Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk

70,76
63,89
54,86
53,47

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Cor v.d. Berg & Cor Mollen
Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
Cees v. Hout & Jo Verhoeven
Ad Koevoets & Jacqueline Brus
Joke Petit & Maria Rijken
Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
Jan Rijkers & Toos v. Berlo
Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
Bert Kanters & Diny Kanters
Jo v.d. Tillaart & Mari v.d. Steen

52,78
52,43
51,74
51,39
50,69
48,06
46,94
46,18
40,28
35,76
30,76

Lijn B
1 Hein de Wit & Jo de Wit
60,42
2 Henk v.d. Linden & Mien Vissers
58,33
3 Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
55,42
4 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
55,00
5 Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
54,58
6 Clasien Nolle & Trudy Smulders
53,33
7 Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel 52,50
8 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
48,33
9 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
45,83
10 Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis
45,42
11 Anneke Jans & Maria Pepers
44,58
12 Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
40,00
13 Lilian Harbers & Rob Harbers
36,25

Bridge KBO 17 april 2015
Lijn A
1 Theo van Dijk & Toos van Dijk
2 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
3 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
4 Harrie Lucius & Nelleke Stolk
(5) Bert Kanters & Diny Kanters
(5) Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
7 Piet Thijssens & Riek Rijkers
8 Cees v. Hout & Riet v. Hout
9 Mien Verhoeven & Mien Vissers
10 Ad Koevoets & Riet Koevoets
11 Jan Langenhuijsen & Jan Rijkers
12 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
13 Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout

63,33
57,08
56,25
54,58
53,75
53,75
52,92
47,50
46,25
45,42
44,17
41,25
33,75

Lijn B
1 Cor Mollen & Marietje Mollen
2 Sjan Kanters & Tonny Rijkers
3 Toon v. Creij & Wim v. Os
(4) Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart
(4) Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
6 Lenie Swinkels & Ria Swinkels
(7) Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
(7) Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
9 Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt
10 Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
11 Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
12 Henk v.d. Linden & Tonn Verbruggen
13 José van Kempen & Fien Rooijakkers

58,33
57,92
57,50
56,25
56,25
54,17
47,92
47,92
47,08
43,75
42,50
41,25
39,17
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Pizzicato organiseert KOFFIE
concert!
Zaterdag 25 april organiseert Gitaarclub Pizzicato weer een
koffieconcert.
Op deze middag treden er verschillende gitaargroepen op
die normaal gesproken op donderdag les krijgen van
Dayenne Barten in dorpshuis het Klooster.
De muziek die de gitaristen spelen variëren van de oldies
tot de top 40 muziek van nu. Iedere groep zal deze middag
een vijftal liedjes brengen. Er worden liedjes ten gehore
gebracht van o.a. John Legend, Sam Smith, Jeroen vd
Boom, Chef Special en Ilse de Lange.
Alweer 9 jaar bestaat de club die elk jaar weer met het
ledenaantal groeit. Onlangs is er weer een nieuwe groep
gestart die fanatiek aan het oefenen is om het gitaarspel
onder de knie te krijgen. Om de middag muzikaal op te
vullen komt Gitaarclub Ancora uit Olland ook optreden. De
muzikale middag wordt uitversterkt door Mari van Nunen
Licht en geluid producties. Het Koffieconcert begint om
14.30 uur en wordt gehouden in Het Klooster in Zijtaart. De
entree is gratis, iedereen is van harte welkom om te komen
luisteren.

Rode Kruis op Veghelse markt,
donderdag 7 mei
Veghel - Donderdag 7 mei staat het Rode Kruis,
afdeling Veghel met een kraam op de weekmarkt in
Veghel. Zelfgemaakte spullen worden tegen mooie
prijzen verkocht om het goede doel te steunen.
Afgelopen winter zijn er veel mooie spullen gemaakt door
de deelnemers aan verschillende activiteiten van Het Rode
Kruis. Deze worden tijdens de marktdag verkocht tegen
kostprijs. Denk aan: verschillende soorten tafelkleden,
bridgekleden, poncho's voor jong en oud, kinder- en
babykleertjes, babyspulletjes, wollen sokken, kaarten en
allerlei leuke cadeautjes. Ook kaarten en allerlei leuke
cadeautjes zoals placemats, gastendoekjes, badhanddoeken
en keukendoeken zullen aangeboden worden.
De kraam van Het Rode Kruis zal te vinden zijn naast de
IJssalon aan de Markt in Veghel. Met de opbrengt van de
spulletjes kunnen diverse goede initiatieven gesteund
worden. Door het organiseren van verschillende activiteiten
wil het Rode Kruis, Veghel e.o. het sociale isolement van
mensen in deze regio doorbreken. Juist voor die mensen die
wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken of voor
mensen die minder mobiel zijn.
Komt u zelf even kijken, er is vast iets voor u bij.

SPORTUITSLAGEN
VOW Senioren 18 april 2015
VOW Vet
DAW
Cito 1
VOW H1
VOW Senioren 19 april 2015
VOW H2
Nijnsel/TVE Reclame 3
FC Uden 5
VOW H3
Rhode 8
VOW H4
VOW VR1
Venhorst VR1
VOW VR2
Vorstenbossche Boys VR1
VOW Jeugd zaterdag 25 april
A1
thuis Boekel Sport A2
A2
uit
ZSV A3
C1
uit
Gemert C3
D1
uit
Irene D1
D2
thuis WEC D2G
E1
uit
Gemert E5
E2
thuis Venhorst E2
F1
uit
Gemert F5
F2
thuis Gemert F9
F3
thuis S.V. Brandevoort F8G
F4
uit
Avanti'31 F6
MB1 uit
Gemert MB1
MB2 thuis Herpinia MB1
MD1 uit
Festilent MD1
MD2 thuis Schijndel/DE WIT MD1
ME1 uit
Berghem Sport ME1

uitgesteld
4–1
2-3
8-1
uitgesteld
3-0
1-3

14:30u
15:00u
15:00u
11:30u
11:30u
9:15u
9:30u
10:30u
10:30u
10:30u
10:30u
13:15u
13:00u
10:00u
11:00u
10:30u
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SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Heren: zondag 26 april, Vliegveld, pauze in Wintelre, 90
km, vertrek 8.30 uur.
Dames: zondag 26 april, Vliegveld, pauze in Wintelre, 80
km, vertrek 8.30 uur..
Senioren: woensdag 29 april, Kapellentocht, pauze in
Deurne, 87 km, vertrek 9.00 uur.
VOW Senioren 23 april 2015
19.15u
VOW VR1
VOW Senioren 23 april 2015
17:00u
Erp
VOW Veterinnen 25 april 2015
17:00u
VOW Vrouwen
VOW Senioren 26 april 2015
14:30u
VOW H1
11:00u
UDI'19/Beter Bed 7
11:00u
VOW H3
11:30u
VOW H4
11:00u
Sparta'25 VR1
10:00u
WHV VR1

NLC’03 VR1
VOW Vet
Avesteijn Vrouwen
NLC'03 1
VOW H2
Boekel Sport 6
WEC 5
VOW VR1
VOW VR2

De lente van 2016
Het voorjaar is nu echt begonnen. De vogels fluiten en het
zonnetje schijnt weer volop. Ook in Veghel is het lente. Op
Doornhoek zijn grote stukken peperdure industriegrond
omgeploegd om ingezaaid te worden met gras wat straks
staat te wuiven in het zonlicht. Dat moet een geweldig mooi
plaatje worden. Ik ben benieuwd of men in Veghel nog
steeds durft te beweren dat nog meer industriegrond
noodzakelijk is.
Ondertussen verlangen wij erg naar de lente van 2016. Dan
zal waarschijnlijk het foodpark ook ingezaaid gaan worden.
Daar komt die naam natuurlijk vandaan. Een park met
“food” voor koeien. Wel jammer van onze belastingcenten.
Actiecomité De Kempkens
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Kinderen willen allemaal hetzelfde: Erbij horen.
Onder leiding van onderwijsdeskundige Marcel van
Herpen, gingen het onderwijs en de clubs met elkaar in
Afgelopen donderdag zijn de eerste wedstrijden om de Best
gesprek over hoe zij willen bijdragen aan een veiligere
of Seven (een competitie tussen de 7 hoogste spelers van de
leefomgeving voor hun kinderen. ‘Kinderen willen bovenal
Zijtaartse biljartkampioenschappen libre) gespeeld.
veilig zijn,’ vertelt Van Herpen. ‘Of het nu in de klas, op
De avond begon met de partij tussen Cor vd Hurk en
straat of op het sportveld is, een kind mag er nooit alleen
Martien Verbruggen. Martien had een vliegende start. Na 7
voor staan. Daarom is dit een unieke kans om een statement
beurten stond hij met 80-13 voor. Dat kwam mede door een
te maken met z'n allen en dat ook uit te dragen. Kinderen
serie van maar liefst 43 caramboles. Toch had hij nog 10
willen allemaal hetzelfde: Erbij horen. Niemand
beurten nodig om de laatste 20 caramboles te maken.
buitensluiten, dat moeten we samen willen, alleen dan kun
Toon Verbruggen kwam er tegen Hans v Erp niet aan te
je echt wat veranderen.’
pas. Voor beiden begon de partij stroef, maar op een
gegeven moment begon het voor Hans te lopen en werd het
Op de bijeenkomst was iedereen enthousiast.
met 100-41 een makkelijke overwinning voor hem.
Willem Timmers is een van de ledenraadsleden van
De laatste partij ging tussen Mark Verbruggen en Ruud
Rabobank Uden Veghel die het initiatief steunt: ‘Het is
Cissen. Mark wist in het begin een kleine voorsprong op te
sowieso mooi dat onze bank dit oppakt. Uniek dat we dit
bouwen, maar gaandeweg de partij kwam Ruud dichterbij
als ledenraad mogen doen. Betrokkenheid hoort ook bij
en werd het een partij met een spannend slot. Met 110-108
onze jeugd die onze toekomst vertegenwoordigt. Marcel
ging de overwinning naar Ruud.
kan mensen enthousiasmeren. Op de bijeenkomst was
iedereen enthousiast. Dat zegt genoeg. Dit krijgt
A.s. donderdag staan de volgende wedstrijden op het
ongetwijfeld een vervolg. Er zijn veel vragen maar ook veel
programma:
antwoorden. Belangrijk is dat iedereen de problematiek
20.00 uur: Cor vd Hurk 90 car. – Ruud Cissen 110 car.
herkende, dat is veelbelovend voor het vervolg!’
21.15 uur Martien Verbruggen 100 car -Hans v Erp 100 car
22.30 uur: Leon Cissen 90 car. - Mark Verbruggen 110 car.
Een veelbelovend project.
Vrij: Toon Verbruggen 120 car.
Deelneemster Mariette van der Pas, directeur Basisschool
Edith Stein: ‘Volgens mij was het voor alle aanwezigen een
Het zal er ongetwijfeld ook dan weer spannend aan toe zeer interessante avond. Er waren veel verenigingen
gaan, waarbij u als publiek van harte welkom bent.
aanwezig en de neuzen stonden duidelijk dezelfde kant op.
Iedereen ziet in dat we kinderen maar ook leiders en
coaches moeten en kunnen helpen om niemand buiten te
Een veilige leefomgeving
sluiten. De vraag is nu hoe verspreiden we deze boodschap
voor kinderen
om het effect te vergroten. De aanzet is in elk geval
gemaakt en de energie en het vertrouwen is er. Een
Bij Jong Nederland in Zijtaart vond 7 april de aftrap plaats
veelbelovend project.’
van het Respect-project. Afgevaardigden van
(sport)verenigingen en het onderwijs van Zijtaart waren
De deelnemers van de avond zetten de ideeën en vragen nu
daarbij aanwezig. Zij lieten zich bijpraten over het initiatief
verder uit bij hun club of school. Daarna inventariseert de
van de ledenraad van Rabobank Uden Veghel om bij te
Rabobank of er een hulpvraag is om die ideeën uit te
dragen aan een veilige leefomgeving voor kinderen van vier
voeren. En op welke manier de Rabobank bij het
tot twaalf jaar. Respect voor elkaar staat daarbij centraal.
beantwoorden van die vraag een rol kan spelen.

Best of Seven
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Aan – en afmelden nieuwe jeugdleden
Als jeugdbestuur zijn we alweer volop bezig met de
teamindeling voor nieuwe seizoen dat in augustus weer van
start gaat.
Heb je zin om te gaan voetballen of ga je aan het einde van
het seizoen stoppen bij VOW? Geef dit dan graag z.s.m.,
maar uiterlijk voor zaterdag 9 mei door aan de
ledenadministratie. Wij kunnen hiermee dan rekening
houden met de samenstelling van de teams die we eind mei
alweer moeten aanmelden bij de KNVB voor het nieuwe
seizoen.
Ledenadministratie:
Karin Adriaans.
Keslaerstraat 31
5465 RL Zijtaart
Tel. (0413) 36 83 81
Email: ledenadministratie@vow.nl
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Heeft u vragen over internetbankieren? Neem dan contact
op met Rabobank Uden Veghel via (0413) 219 219 of loop
even binnen in een van onze vestigingen.
Naar aanleiding van de openbare
vergadering van de Dorpsraad, waar de
bezorgdheid werd uitgesproken over het
maar uitstellen van de aanpassingen aan
de kruising Hoolstraat-Zondveldstraat,
heeft DDB tijdens de raadsvergadering
van afgelopen donderdag vragen gesteld.
Meerdere malen zijn aan de Dorpsraad al toezeggingen
gedaan om deze onveilige situatie aan te pakken. Maar
gelukkig voor Zijtaart komt van uitstel geen afstel; de
wethouder heeft namelijk de gemeenteraad toegezegd dat in
juni 2015 met de werkzaamheden wordt begonnen.

Tijdens de raadsvergadering is tevens de problematiek
rondom de N279 aan de orde geweest. Er werd d.m.v. een
Met vriendelijke groeten,
motie gevraagd om, nu de situatie gewijzigd is, er bij de
Patrick van Asseldonk
provincie op aan te dringen een hernieuwde MKBA uit te
Jeugdbestuur VOW
voeren voor het deel van de ombuiging van de N279 bij
Zijtaart. en de resultaten daarvan te bespreken tijdens een
Workshops Internetbankieren van raadsvergadering. Deze motie kreeg geen meerderheid;
alleen TEL, SP en DDB steunden deze motie en
Rabobank Uden Veghel groot succes want
omdat de coalitie partijen CDA, HvV en VVD
tegenstemden was het niet voldoende voor een
Online is het nieuwe offline. Je ontkomt er bijna niet aan.
meerderheid. Wij zullen dit proces kritisch blijven volgen
De Rabobank biedt veel mogelijkheden om je eigen
en blijven streven naar openheid en duidelijkheid, we
bankzaken online te regelen. Maar niet iedereen is hier mee
houden u op de hoogte.
bekend. Voor senioren is de stap vaak groot. Want hoe
werkt het precies en bovenal, is het veilig?
Marja v.d. Heijden, raadslid DDB
Naar aanleiding van de seniorenbijeenkomsten in 2014
heeft Rabobank Uden Veghel in maart en april jongstleden
een knoppencursus Internetbankieren aangeboden. Een
bijeenkomst waarbij geïnteresseerde senioren in kleine
groepen kennis hebben gemaakt met de gemakken van het
internetbankieren. Elke workshop werd verzorgd door twee
enthousiaste medewerkers van de Rabobank. Zij
begeleidden de mensen in de wereld van het internet. We
verwelkomden maar liefst 250 senioren!
Rabobank Uden Veghel is betrokken tot in de kern.
Vandaar de cursus Internetbankieren in de categorieën
beginners, basiskennis en gevorderden. Zo kon er
begeleiding op maat geboden worden. In een anderhalf uur
durende cursus werd begeleiding verleend met betrekking
tot de nieuwe Rabo-scanner, het overboeken van een bedrag
en ook de veiligheid van het internetbankieren.
’We kennen het belang van internetbankieren. Maar de
drempel om het ook echt te gaan doen was altijd net iets te
hoog.’
Op 27 maart bezochten Harrie en Maria Brugmans samen
de cursus. ‘’We kennen het belang van internetbankieren.
Maar de drempel om het ook echt te gaan doen was altijd
net iets te hoog. Door deze cursus zijn we nu meer op de
hoogte hoe het allemaal werkt. We zijn samen gekomen
omdat we dan in het vervolg elkaar aan kunnen vullen als
we bankzaken moeten regelen. We hebben er veel van
opgestoken.’’ Wij vinden het belangrijk dat Harrie en
Maria nu samen bekend zijn met het internetbankieren. Zo
kunnen ze, met hulp van ons, nu elkaar helpen.
Op deze manier hebben wij een aandeel in elkaar.
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Ruitersport Zijtaart
Winst op de eerste selectiewedstrijd
van de ponyruiters!
Het outdoorseizoen is voor de ponyruiters van start gegaan
met de eerste selectiewedstrijd in Overloon. Op de
selectiewedstrijden strijd je voor een startkaart van de
Brabantse Kampioenschappen die dit jaar in Zijtaart zullen
plaatsvinden! Een extra motivatie dus!
Nikki van de Hoogen en Lieke Blokx maakten een
vliegende start door met winst te starten. Emma Boes en
Shirley van Dijk kunnen ook tevreden zijn met een nette 2e
en 3e plaats.
De selectiewedstrijden van de paarden starten pas in mei,
maar Loes van Asseldonk draaide vast warm door
tweemaal te winnen op een wedstrijd in Nistelrode.
Kortom, weer mooie scores!
De behaalde resultaten :
Nistelrode
Klasse L2
Pl.
Pnt. Pl. Pnt.
Loes van Asseldonk
Fitzroy 1
206 1
201
Overloon
Klasse D-B
Nikki van den Hoogen Cocktail 1
208
Klasse D-L2
Shirley van Dijk
Harley Davidson
3
200
Klasse AB-M1
Lieke Blokx
Tanja's Lizzy 1
59,6%
Klasse DE-M1
Emma Boes
Silvano
2
65.33%

Gemeente

Informatie

Archeologische kaart
De gemeente Veghel heeft zoals de meeste gemeenten een
archeologiebeleid. Het doel daarvan is om in de bodem
archeologische waarden te beschermen. De gemeenteraad
heeft hiervoor in 2006 een beleidsplan vastgesteld
genaamd: “Archeologische Monumentenzorg Veghel”. Het
beleidsplan is nu geactualiseerd door nieuwe inzichten en
actuelere informatie toe te voegen. In ruimtelijke
planvorming is het wettelijk verplicht archeologie mee te
nemen.

22 april 2015 – 29 april 2015
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Regionaal risicoprofiel
Voor een leek zegt Regionaal risicoprofiel niet zoveel.
Onze gemeente maakt deel uit van een veiligheidsregio
waar de politie, brandweer, etc. zorgdragen voor de
veiligheid van de inwoners van onze gemeente. Regelmatig
wordt beoordeeld of onze veiligheid en
veiligheidsvoorziening nog wel up to date is. Hieruit
vloeide voort dat de volgende risico’s de komende jaren
meer aandacht gaan krijgen:
- Overstromingen;
- Natuurbranden;
- Paniek in menigten;
- Brand in zorginstellingen.
De voornoemde aandachtsgebieden zijn benoemd, omdat ze
lokaal of regionaal de afgelopen jaren nadrukkelijk aan de
orde zijn geweest.
Planschade
Planschade is een fenomeen dat aan de orde komt als
inwoners van onze gemeente door bijv. een
bestemmingsplan of verbouwingen aan gemeentelijk bezit,
constateren dat hun woning in waarde is gedaald. Stichting
Adviesbureau Onroerend Zaken (SOAZ), een onafhankelijk
bureau, geeft hiervoor advies. In Zijtaart is onlangs een
verzoek om planschade gehonoreerd.
Herinrichting bedrijventerrein Molenakker Erp.
In 2014 is uit gesprekken met transportbedrijf Van den
Bosch gebleken dat zij op bedrijventerrein Molenakker een
overcapaciteit hebben. De activiteiten van Goossens
meubelen zijn vanuit Molenakker verplaatst naar de
Doornhoek in Veghel. Afgesproken is nu dat met betrokken
partijen en de gemeente gezamenlijk wordt gewerkt aan het
duurzaam (her)ontwikkelen van het terrein. De partijen
hebben samen met de gemeente een intentieovereenkomst
gesloten. Tot 15 mei wordt bekeken hoe het
bedrijventerrein Molenakker zo duurzaam mogelijk
ontwikkeld kan worden.
Geen vestiging nieuwe supermarkt
Het College heeft besloten geen medewerking te verlenen
voor de vestiging van een supermarkt op de locaties
Hoogstraat 22-32 en Evertsenstraat 1 in Veghel. Het
College werkt niet mee, omdat het uitgangspunt van het
beleid is, dat detailhandel in het centrum van Veghel
geconcentreerd moet worden.
Kruising Hoolstraat/Zondveldstraat
De gemeente Veghel begint in juni met het werk aan de
kruising Hoolstraat/
Zondveldstraat. Via een
aanpassing aan de Erpsesteeg
zal duidelijker gemaakt worden
dat het verkeer een kruising
nadert.
Voor nog meer gemeentelijke
informatie, zie de website van
de gemeente of neem contact op
met: Peggy van Sleuwen,
raadslid CDA Veghel/Erp
p.vansleuwen@veghel.nl
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Hec
hting bij kinderen
Toen ik klein was ging men nog heel anders om met
kinderen. Ik hoorde gisteravond iemand zeggen: in die tijd
hadden kinderen nog geen ziel…. Inderdaad, kinderen
werden voortdurend op hun ziel getrapt, omdat men niet
wist dat ze die hadden….
Mijn ouders hebben mij ook op mijn ziel getrapt, zonder dat
ze het wisten. Er waren nog veel dingen niet ontdekt over
kinderen. Zo zei mijn vader altijd: kinderen mogen niet
merken dat je van ze houdt. Terwijl we nú juist zeggen: laat
weten dat je van ze houdt! (Trouwens mijn vaders pogingen
zijn mislukt: ik heb het wél gemerkt!)
Heel veel boeken zijn volgeschreven met goedbedoelde
adviezen, adviezen die nu nooit meer gegeven zouden
worden. Zo dacht men dat baby’s niets merkten van
spanningen. Als je een huilende baby uit de wieg haalde,
verwende je hem. Er is een periode in het leven van een
baby waarbij de basis wordt gelegd voor hechting. Dat is de
fase van eenkennigheid. Deze begint ongeveer als ze 5-6
maanden oud zijn. Als daar iets mis gaat, bv. een
ziekenhuisopname van de moeder, dan moet daar extra
aandacht aan worden besteed om dit “te repareren”.
Gebeurt dat niet op dat moment, dan is de schade blijvend,
tenzij er heel veel psychotherapie wordt ondergaan. Maar
het blijft lastig, want er komen steeds beschadigingen bij.
Omdat deze mensen zich niet durven hechten, blijven zij
eenzaam en houden zij problemen met zichzelf en anderen,
waardoor er steeds een krasje op de ziel bijkomt. Er staat
altijd een muurtje tussen deze persoon en de ander. En als
hij zich dan uiteindelijk durft te geven dan komt alle
narigheid eruit. Dan wordt de ander overvraagd. Men kan
zich niet geven. Met deze mensen gaat het altijd “goed”. Zij
kunnen niet laten zien hoe ellendig zij zich soms voelen,
soms kunnen ze het zelfs voor zichzelf redelijk verbergen.
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Ik ben ervan overtuigd dat drankmisbruik, eetproblemen,
drugsgebruik en ook voorgeschreven medicatie als antidepressiva veel minder aan de orde zouden zijn als er meer
nagedacht werd over baby’s en wat een onveilige hechting
kan doen. Gelukkig is er steeds meer over bekend. Maar
ook niet alle mensen die drank of drugs gebruiken zijn
onveilig gehecht.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp,
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 0413-310795 of 06-21.59.24.35.
www.interpunctie.nl info@interpunctie.nl

DDB stelt vragen over veiligheid
Zondveldstraat
Tijdens de rondvraag van de gemeenteraadsvergadering
van donderdag 16 april stelt DDB vragen over de
beloofde polikliniek in Veghel, de verkoop van
bouwgrond in plan De Bolst Erp en de verkeerssituatie
Hoolstraat–Zondveldstraat in Zijtaart. DDB is verder
benieuwd wat er gaat gebeuren als MIK per 1 juli
formeel ophoudt te bestaan.
In een artikel in het Brabants Dagblad bleek eerder deze
maand dat de vestiging van een polikliniek in Veghel nog
geen gelopen race is. DDB schrok van de weifelende
uitspraken van algemeen directeur Bennemeer van
Ziekenhuis Bernhoven. Een volwaardig PDC is een must
voor de zorg in Veghel, zeker nu de aangrenzende
voormalige muziekschool ook een zorgfunctie zal krijgen.
DDB hoopt dat het College met gerustgesteld antwoorden
komt.
Op 1 april jl. is de korting op bouwgrond in plan De Bolst
in Erp vervallen. Daarmee is de prijs van de bouwgrond
terug naar het oude niveau. Deze is echter niet
marktconform. DDB maakt zich
zorgen dat de verkoop stagneert. De
partij vraagt het college welke acties
men daarvoor wil uitzetten en of er
een aanpassing van het beleid
mogelijk is.
MIK
Op 1 juli valt het doek voor het
huidige MIK (Meierijse Instellingen
voor Kunsteducatie). De gemeenten
Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel
zetten hun samenwerking met MIK of
diens opvolger voort. Dit in
tegenstelling tot andere MIKgemeenten. DDB vraagt zich af hoe
het kunst- en cultuureducatie in
Veghel ná 1 juli verder gaat. DDB wil
eveneens de status weten van de
roerende en onroerende goederen van
MIK.
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Uitslag 3e editie van het Groot
Zijtaarts Keezentoernooi.
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weer volop aan dit leuke spel deelgenomen worden: dan
start weer de succesvolle Keezen buurtcompetitie. (1ste
vrijdag van oktober 2015)
Hier volgt dan de uitslag.
“Zes!” van EGZ. Evenementengroep Zijtaart.

Het was een levendige bedoening in de grote zaal van “Het
Klooster” op vrijdagavond de 17e. Een zekere spanning was
duidelijk waarneembaar: opgewonden gepraat,
Pos Naam
rondspeurende blikken en gauw een consumptie
1
Hans vd Hurk - Jan vd Akker
bestellend. Geen wonder: zo’n 30 teams hadden
2
John Bekkers - René Dekkers
zich ingeschreven om mee te spelen in het
3
Heidy vd Linden - Loes vd Linden
Keezentoernooi.
4
Rita vd Hurk - Marion vd Akker
Om goed en wel 7.00u. kon Twan van de
5
Marcia
vd Oever - Maria van Eert
Meerakker het startsein geven en bogen de
6
Dorethe vd Ven - Dany vd Ven
deelnemers zich over de kaarten en pionnen voor
de eerste ronde. De V.I.P.-ers van de
7
Hans Adriaans - Nicole Adriaans
dienstenveiling kregen hun taartje en andere
8
Nina Kanters - Maarten Kanters
verwennerijtjes en konden zodoende de hele avond 9
Mieke van Boxmeer - Mieke van Uden
anderen laten meedelen in hun speciale
10 Linda Pennix - Marjan Kandelaars
arrangement. Na zo’n 35 minuten eindigt dan
11 Benita Verbakel - Marian Jonkers
ronde 1, de resultaten werden snel door Martijn
van de Wetering verwerkt en na 10 minuten volgde 12 Monique Bekkers - Marja Kanters
ronde 2. Dit ritueel herhaalde zich nog 4 keer zodat 13 Rian van Stiphout - Will van Asseldonk
na ronde 5, zo rond de klok van 11, de winnaars
14 Dorienne vd Lockand - Marijn Kandelaars
konden worden bekendgemaakt.
15 Francien vd Akker - Jo de Bie
Uitzonderlijke score.
16 Jan van Oort - Riky van Oort
Het bijzondere was dit keer, dat het winnende team
17 Jos vd Laar - Tonnie van Dommelen
ongeslagen was tijdens dit toernooi. Nog nooit
18 Jan Willem Gottenbos - Robert van Uden
eerder vertoond. Zeker, geluk met de uitgedeelde
19 Jos vd Heijden - Karin Adriaans
kaarten speelt mee, maar men dient ook technisch
en tactisch en ook geconcentreerd te kunnen spelen 20 Monique Kerkhof - Martine Broks
om elke ronde tot een goed einde te brengen: een
21 Els van den Berg - Jan van den Berg
extra felicitatie dus.
22 Ilona Bosch - Jill vd Dungen
Natuurlijk werden de vaste sponsors van “Zes!”:
23 Adri Hendriks - Karel Bekkers
telecommunicatiebedrijf “Zin!” en “Machinaal
24 Nolda van Zupthen - Mari van Zutphen
timmerbedrijf V.d. Linden” zeer bedankt, maar ook
bloemenhandel “Broks”, café-zaal “Kleijngeld” en 25 Stan van Hoof - Bjorn de Poot
26 John van Zoggel - Chris vd Ven
kantoorboekhandel “Schellen” droegen hun
27 Adrienne Bekkers - Maria Dekkers
steentje bij om dit evenement een luisterrijk
kransje te geven en de winnaars extra in het
28 VIP Anja van Boxmeer - Fien Coppens
zonnetje te zetten. Onze dank!
29 Jaqueline van Dommelen - Kim de Poot
Iedereen werd weer uitgenodigd voor het volgende 30 Anita vd Laar - Mariette vd Laar
toernooi in 2016. Evenwel: ook in het najaar kan er

Score
10
8
8
8
8
8
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
0

Saldo
100-86
99-78
96-85
93-85
97-95
87-86
97-82
93-85
98-92
95-92
85-82
98-96
96-94
96-97
93-95
94-87
94-92
95-96
92-93
93-95
92-94
88-93
92-98
91-98
90-93
84-89
86-98
84-96
82-97
69-100

