BUITENVIERING BIJ MARIAKAPEL
Zondag 31 mei a.s.
De jaarlijkse eucharistieviering bij de Mariakapel wordt dit jaar gehouden
op zondag 31 mei a.s.; aanvang 09:30 uur.
In deze buitenviering is pater Van Delden de voorganger en zal koor Vivace de liederen
verzorgen.
Na afloop wordt de aanwezigen een kopje koffie aangeboden. Wij hopen op fijne
weersomstandigheden om samen weer eens in de open lucht een eucharistieviering bij te
kunnen wonen. Zeker in de meimaand (Mariamaand) is dit toch een bijzonder moment bij
onze mooie Maria-kapel. Daarom nodigen wij u graag uit voor deze buitenviering; u bent
van harte welkom.
Stichting Mariakapel Zijtaart

BEDANKT!
Dank aan alle kopers en kijkers die vorige week zondag onze vlooienmarkt hebben bezocht.
Daarnaast willen we graag iedereen bedanken die geheel belangeloos waardevolle spullen
en schatten beschikbaar heeft gesteld die wij konden verkopen tijdens onze vlooienmarkt.
Vele items en spullen wisselden weer van eigenaar en zijn klaar voor een tweede leven bij
mensen uit Zijtaart, maar ook ver daar buiten.
Ook een speciaal woord van dank aan de weergoden; het uitstekende weer heeft er zeker
aan bijgedragen dat we weer een geweldige opbrengst hebben behaald. Met deze opbrengst
kunnen we weer verschillende carnavaleske activiteiten organiseren!
Nog ‘n extra bedankje aan alle leden en vrijwilligers welke hebben meegeholpen aan ‘t
klaarzetten, verkopen en opruimen van de vlooienmarkt! Er is weer geweldig veel werk
verzet rond hemelvaart en zonder al deze hulp was dit nooit gelukt!

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 31 mei 9.30 u. buitenviering bij de Mariakapel Pater van Delden (Vivace)
Wij gedenken: Noud van Asseldonk (vanw.trouwdag); Marion en Hans van Zoggel,
overl.oud. Mies en Anneke van Zoggel-van der Linden en Marietje van der Linden-van
Schaijk; Overl.oud. van der Linden-Bouw; Jan van de Ven en zoon Rob; Harrie en Drika
van Eert-van Berkel (nms.Kath.Bond. van Oud.); Jan en Jaan van den Tillaart-van
Asseldonk; Johan en Dora van der Heijden-Pepers en zoon Hans; Jaargetijde Evert Bosch;
Anna- Bekkers-Bekkers en dochter Marianne; Overl.fam. Hubertus-Ketelaars, Francisca
van der Heijden en Lambertha Schepers en kinderen; Overl.fam. Johan van Zutphen-van
der Linden en kinderen; Overl.oud. Harrie en Nel van der Linden-van Berkel;
Overl.oud. Driek en Truus van den Tillaart-Timmers
en kleinzoon Lowie; Theo van Rijbroek;
Uit Dankbaarheid voor `n 40-jarig huwelijk;
Uit Dankbaarheid voor `n 50-jarig huwelijk.
Getrouwd: Maicel Koolen en Mariska van Tiel
Mededeling: Afgelopen zondag 24 mei is
Theo van Rijbroek in de leeftijd van 70 jaar overleden.
De plechtige uitvaart vindt vrijdag 29 mei a.s.
om 14.00 u. plaats, waarna hij hier op onze
parochiebegraafplaats zal worden begraven.
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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.

Iedereen hartelijk dank
voor de felicitaties
die we hebben mogen ontvangen
met ons 55 jarig huwelijksfeest.
Het was voor ons een
onvergetelijke dag
Piet en Bertha van de Rijt

Ballonvaart 2e trekking

lot nr.: 13705
Ballonvaart 1e trekking

lot nr.: 18369
Willen de gelukkigen contact opnemen met De
Fietsenwinkel tel.: 0413-35.22.03
Met goed weer gaat de ballon met Vaderdag de lucht in!!

Fietsen op dinsdagavond.
Zoals beloofd aan onze KVO-leden, willen we in de
maanden juni, juli en augustus weer gaan fietsen op de
dinsdagavond.
We verzamelen om 19.00 uur bij de kerk en fietsen dan een
tocht van 30 tot 35 kilometer.
Meefietsen is gratis, de consumptie onderweg betaalt u zelf.
We starten met fietsen op dinsdag 2 juni.
Ook dames van de KVBZ zijn van harte welkom.
Oud-bestuur KVO.
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UIT DE EIGEN VERGADERING
DORPSRAAD
Afgelopen donderdagavond zijn in onze eigen maandelijkse
vergadering de volgende agendapunten aan de orde
gekomen:
-inrichting “Edith-Stein”-dorpspleintje; met de
aanwonenden zijn goede concrete afspraken gemaakt over
de inrichting van het pleintje. Er wordt komende week een
decoratietekening opgesteld, die we binnen 2 weken aan de
betrokken gemeenteambtenaar gaan voorleggen. Na
goedkeuring zullen we de pleininrichting publiceren in
Zijtaarts Belang. Het streven is om in het najaar met de
werkzaamheden te beginnen, zodat de realisatie van het
nieuwe pleintje ruim voor het einde van dit jaar is geregeld.
-kruising Hoolstraat-Zondveldstraat: de aanbesteding is
rond, het nodige voorwerk is gedaan. In de week van 1 juni
wordt begonnen met de werkzaamheden, die tot 19 juni a.s.
zullen duren. Omleidings- routes worden aangegeven. Er is
dus tijdelijke verkeershinder op andere wegen rondom ons
dorp, maar daarna is de veiligheid van de kruising
geoptimaliseerd.
-duofiets: er worden op korte termijn nog enkele
formaliteiten afgewerkt en dan zullen we binnnenkort de
beschikking hebben over een duofiets. Concrete informatie
volgt zo spoedig mogelijk.
-stand van zaken ontwikkelingen N279: hierover houden
wij wekelijks contact met een lid van het provinciebestuur
en de betreffende projectleider; we zullen zoveel mogelijk
informatie publiceren in Zijtaarts Belang. Ook de contacten
met de gemeente houden we stevig aan, zeker nu ook de
plannen voor de herinrichting Rembrandtlaan in beeld
komen.
-stand van zaken bedrijventerrein De Kempkens;
hierover hebben we begin volgende week een gesprek met
de bevoegde ambtenaar (en indien mogelijk met de
wethouder) om belangrijke voorstellen in te brengen, die
nu ter sprake gebracht moeten worden omdat de gemeente
hun huiswerk inzake deze materie opnieuw moeten doen
-er is nog een vacature in ons bestuur; graag zien we een
reactie (bij voorkeur) van een vrouwelijke dorpsgenoot om
deze vacature in de dorpsraad in te vullen; men kan zich
telefonisch melden bij een van ons of per mail:
dorpsraad@dorpsraadzijtaart.nl
Tot nader informatie.
Dorpsraad Zijtaart
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AGENDA
Maandag 1 juni 13.30 uur: Fietsen
Maandag 1 juni 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 2 juni 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 2 juni 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 2 juni 13.00 uur: Vrij biljarten
Donderdag 4 juni 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 4 juni 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 4 juni 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 4 juni 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 5 juni 13.30 uur: Bridgen

169 pnt.
64 pnt.
47 pnt.
- 11 pnt.

BRIDGEN
Bridge Zijtaartse Bridge Club 19 mei 2015
Lijn A
1 Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
2 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
3 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
4 Gerard Bekkers & Hannie Habraken
(5) Cor v.d. Berg & Cor Mollen
(5) Jo Verhoeven & Jan Rijkers
7 Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
8 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
9 Joke Petit & Maria Rijken
10 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
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Lijn B
1 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
2 Henk v.d. Linden & Mien Vissers
3 Anneke Jans & Maria Pepers
4 Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
5 Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis
6 Jo v.d. Tillaart & Josien v.d. Berkmortel
7 Clasien Nolle & Trudy Smulders
8 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
9 Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
10 Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
11 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
12 Lilian Harbers & Rob Harbers

KBO

KAARTEN
De uitslagen van donderdag 21 mei.
Jokeren:
1. Mientje Raaijmakers
Rikken:
1. Jan v.Zutphen
2. Harrie v. Asseldonk
Poedelprijs: Bert Vissers
Loterij:
Mien Ketelaars
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58,85
55,21
54,17
53,65
48,44
48,44
47,40
46,88
44,79
42,19

KBO 22 mei 2015
Lijn A
1
Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
2
Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
3
Cor Mollen & Marietje Mollen
4
Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
5
Harrie Lucius & Nelleke Stolk
6
Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
7
Riek Rijkers & Jan Langenhuijsen
8
Gerard Bekkers & Mien Vissers
9
Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
(10) Ad Koevoets & Riet Koevoets
(10) Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
Lijn B
1
Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
2
Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
3
Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt
4
Jo van den Tillaart & Tonny Rijkers
5
Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
6
Henk v.d. Linden & Tonn Verbruggen
7
Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
8
Geert Putmans & Ria Swinkels
9
Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
10
Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart
11
Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk

62,08
56,67
53,33
52,92
52,50
50,83
50,42
50,00
48,75
46,25
41,25
35,00

63,02
57,83
54,15
52,48
51,54
51,04
48,58
47,92
45,31
39,06
39,06
67,71
63,54
58,85
57,81
51,04
47,25
42,71
42,21
41,69
38,67
38,52

BILJARTEN
KBO Nederlaag toernooi Zijtaart – Volkel 20 mei 2015
Cor v.Zutphen
66 88 - Jan v.Berloo
51 49
Wim v.d.Sanden
49 45 - Martien v.Asseldonk 42 55
Frans v.Leuken
37 38 - Johan Verwegen
42 35
Rien Kemps
35 21 - Harrie Janssen
40 42
Tonnie v.Uden
30 28 - Henk Hijzelaar
33 24
Chris v.Helvoirt
24 13 - Frans Bouwmans 35 50
Tonn Verbruggen 21 13 - Jan Verstegen
27 20
Cor Coppens
20 20 - Jan Bongers
23 11
Jan Rijkers
18 18 - Martien v.Dijk
25 40
Martien v.Zutphen 15 17 - Frans Spierings
18 14

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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Zaterdag 30 mei 2015

Kampioensreceptie
VOW MB1 en MD1
tussen 18:00 tot 18:45 uur
in de kantine van V.O.W.
Kom de kampioenen feliciteren
op 30 mei a.s.
Vliegenier in Onderonsje in Zijtaart
Het laatste Onderonsje van dit seizoen belooft een
interessante
bijeenkomst te
worden en iets waar je
niet iedere dag over
praat. Hebt u altijd al
eens wat meer willen
weten over hoe je in
de lucht kunt vliegen
dan is er nu een kans. Op maandag 1 juni van 10.00 tot
11.00 uur komt onze dorpsgenoot Rens Verhoeven
vertellen over zijn liefhebberij, vliegen. Hij heeft een
zelfgebouwd sportvliegtuig, waarmee hij regelmatig het
luchtruim kiest en boven Zijtaart hebben we hem al
regelmatig kunnen zien en horen. Rens kan enthousiast en
boeiend vertellen over wat er allemaal komt kijken bij het
zelf bouwen en besturen van een vliegtuig. Vragen die dan
naar boven komen zijn: mag iedereen zomaar in de lucht
gaan vliegen, wat is de invloed van het weer en hoe weet je
bijvoorbeeld de weg daarboven in de lucht? Je ziet immers
wel dorpen en steden, maar er staan geen plaatsnamen of
richtingaanwijzers bij, zoals op een landkaart. Wat hoor en
zie je allemaal en is het
gevaarlijk, we zijn benieuwd wat
de antwoorden zijn. Dit is de
kans om eens wat meer te horen
over wat er allemaal bij komt
kijken om te kunnen vliegen.
Wat: Het Onderonsje voor alle 55+ers.
Wanneer: Maandagmorgen 1 juni van 10.00 tot 11.00
uur
Waar: Het Klooster Zijtaart
Kosten: Gratis, maar koffie of thee is voor eigen rekening
Voor bezoekers van ’t Onderonsje is er volop gelegenheid
om deze morgen met andere dorpsgenoten te praten over
het onderwerp vliegen.
U komt toch zeker ook?

Broks Bloemen B.V. heeft
feest en trakteert
In verband met dat we dit jaar ons 40 jarig bestaan vieren
willen we met jullie er een fleurig jaar van maken.
Is het bij jullie vereniging een kale boel of heb je een idee
voor het verfraaien van het dorp, bloemen bij een
monument, kapelletje langs de weg of een ander leuk idee
wat met bloemen toch veel mooier zou kunnen zijn neem
dan contact met ons op.
Stuur uw idee naar info@broksbloemen.nl en maak kans
op gratis tuinplanten voor jouw idee.
We zullen de leukste en mooiste ideeën belonen , de
winnaars worden op onze Facebook pagina Broks Bloemen
bekend gemaakt, ook krijgen ze persoonlijk bericht en
kunnen ze aanstaande zaterdag de plantjes gratis komen
afhalen bij.
Broks Bloemen B.V.
Corsica 13A
Zijtaart
0413-351492

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.
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Best of Seven

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart

Na 4 speelrondes staat alleen Cor vd Hurk nog op 0 punten.
Tegen Toon Verbruggen kon Cor lange tijd meegaan, maar
moest toch toezien dat Toon met o.a. 3 series van 20
caramboles de wedstrijd naar zich toe kon trekken.
De overwinning in het familie onderonsje tussen Leon en
Ruud Cissen ging verrassend naar Leon toe. Door deze
overwinning komt Leon ook meteen bovenaan in het
klassement te staan.
De laatste partij van de avond was tussen Martien en Mark
Verbruggen. Martien begon sterk, maar kon het uiteindelijk
Nieuw trendy onderdeel tijdens
net niet afmaken. Mark wist met 110-98 een nipte
overwinning te boeken en haalde daarmee eindelijk zijn
Zijtaart Biedt Meer 2015!!!
eerste punten binnen.
In samenwerking met diverse ondernemers uit Zijtaart heeft
Donderdag 28 mei a.s. staat in ’t Dorpskaffee de vijfde
de organisatie besloten om in de tent op het plein een
ronde op het programma in de biljartstrijd om de Best of
kookwedstrijd voor koppels te organiseren.
Seven.
Het idee is om gebruik te maken van regionale producten
Vanaf 20.00 uur worden de volgende wedstrijden gespeeld:
welke in en rondom Zijtaart groeien en bloeien.
Cor vd Hurk (90 car) – Leon Cissen (90)
Houdt U van koken en smullen, schrijf U dan in voor deze
Toon Verbruggen (120 car)– Martien Verbruggen (100 car)
wedstrijd die gehouden wordt tijdens Zijtaart Biedt Meer
Ruud Cissen (110 car) – Hans v Erp (100)
2015 op Vaderdag 21 juni. Wacht U niet te lang met
Vrij: Mark Verbruggen.
opgeven .Het aantal deelnemers is beperkt. Het is nu al
bekend dat (keuken) Prins Mark en Adjudant Frens een
Stand na 4 avonden:
koppel vormen en deelnemen. Inschrijven is gratis en voor 1 Leon Cissen
6 pnt
iedereen die ouder is als 18 jaar. Professionele deelname is 2 Ruud Cissen
6 pnt
niet mogelijk. Na afloop ontvangt iedereen een leuke
3 Hans v Erp
5 pnt
herinnering. Het winnende gerecht zal gedurende 3
4 Martien Verbruggen
3 pnt
maanden bij Eethuis de Reiger op de kaart komen. Voor de 5 Toon Verbruggen
2 pnt
winnaar(s) is er tevens een leuke prijs. Een vakkundige jury 6 Mark Verbruggen
2 pnt
zal alle gerechten beoordelen en uiteindelijk de winnaar
7 Cor vd Hurk
0 pnt
bepalen.
Inschrijven kan via:
info@tijnvandeurzen.nl
Het kruipt allemaal wat naar elkaar toe, waardoor er nog
info@eethuisdereiger.nl
veel mogelijk is.
Bij inschrijving ontvangt U tevens de spelregels.
Wilt u dit meemaken, kom dan kijken in ’t Dorpskaffee.
Inschrijven kan tot zondag 14 juni 2015.
Tot ziens aan de kooktafels in de tent !!!!!!
Heren: zondag 31 mei, Kempentocht, pauze in Zandoerle,
90 km, vertrek 8.30 uur.
Dames: zondag 31 mei, Kempentocht, pauze in Zandoerle,
80 km, vertrek 8.30 uur.
Senioren: woensdag 27 mei, Heusden / Vestingstad, pauze
in de Pannenkoekenbakker, 96 km, vertrek 8.30 uur.
Senioren: woensdag 3 juni, Kastelen- en Kloosterroute,
pauze in Deurne, 84 km, vertrek 8.30 uur.

Wie wil er nog biologisch BBQ vlees
bestellen?
Plannen om te BBQ-en, bestel dan nu
Biologisch vlees via VOW en steun
VOW hiermee. Bestellen kan via vowbbqpakket@hotmail.com of neem telefonisch contact op
met John de Wit, tel. (06) 101 842 65.
Het te bestellen biologisch vlees:

Prijs per stuk:

Vermeld wat u wil bestellen en wanneer u het vlees zou
willen ophalen.
Vlees is vacuum verpakt en
diepgevroren dus makkelijk te
bewaren.
Vlees is tot 26 juli te verkrijgen.
Aantal te bestellen:

Hamburgers verpakt per 4 stuks

€ 1,25

________________

BBQ worstjes verpakt per 4 stuks

€ 1,25

________________

Filetlapjes verpakt per 2 stuks

€ 1,50

________________

Karbonade verpakt per 2 stuks

€ 1,50

________________

Satéstokjes verpakt per 4 stuks

€ 1,25

________________

Speklapjes verpakt per 4 stuks

€ 1,25

________________

Dus geniet nog even van
deze mooie, lekkere
voor u en fantastische
aanbieding voor VOW.
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Hoe nu verder met de N279 en de
omleiding om Zijtaart.
Een dezer dagen is een nieuw provinciebestuur
aangetreden.
In het gepresenteerde bestuursakkoord lezen wij: “We
verbeteren de bereikbaarheid in Zuidoost-Brabant, met een
focus op de A58/A67 en N279. We realiseren, met behoud
van de bestaande aansluiting bij Eerde en passend in de
aanpak van de gehele N279, een nieuwe aansluiting op de
A50 bij Veghel, een 2x1-baans randweg bij De
Dubbelen/Foodpark en een half verdiepte ligging bij
Doornhoek (Veghel).”
Nu hoor ik sommige buurtgenoten al zeggen: “ZE hebben
het toch al beslist. WIJ hebben niets meer te melden.”
Niets is minder waar. Er is nog helemaal niets beslist. Het is
een bestuursakkoord van het nieuwe provinciebestuur. Het
is dus nog maar een plan. Je zou er uit kunnen lezen dat er
politiek handjeklap is verricht. De VVD wilde graag de
Ruit om Eindhoven, maar de coalitiepartners niet. Nu zijn
de andere partijen (SP, D66 en PVDA) de VVD
waarschijnlijk tegemoet gekomen door toe te geven dat de
omleiding van de N279 door Zijtaart wel door kan gaan.
Politiek ligt dit niet gevoelig, dus iedereen is tevreden en er
zijn politiek gezien geen verliezers.

27 mei 2015 – 3 juni 2015
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ten minste tweemaal een Maatschappelijke Kosten Baten
Analyse (MKBA) uitgevoerd met even zoveel keer een
negatief resultaat. Dit is waarschijnlijk ook de reden
waarom de gemeenteraad van Veghel en de provincie geen
MKBA meer willen laten uitvoeren.
Jullie hebben allemaal kunnen lezen dat het
Bestemmingsplan voor De Kempkens en De Bundersehoek
door de Raad van State naar de prullenbak zijn verwezen.
Beide, omdat de gemeente niets heeft gedaan met de
geluiden uit de samenleving.
Dit is voor ons een reden te meer om ons geluid te laten
horen. Als de provincie geen MKBA wil laten uitvoeren
(waarschijnlijk omdat ze bang zijn voor de uitkomst) lijkt
het mij raadzaam dat we het advies van Erik de Vries (zie
Zijtaarts Belang van 13 mei 2015) overwegen om eventueel
zelf mee te betalen om zo’n onderzoek te laten uitvoeren. Ik
ben het met Erik de Vries eens dat we dan een heel goed
argument hebben als we uiteindelijk bij de Raad van State
terecht komen.
De Raad van State luistert namelijk wel naar (goede)
argumenten uit de samenleving.

Wat is het u waard als de omleiding om Zijtaart er niet
komt?
Mijn vraag aan u allen is om hier eens goed over na te
denken. Als dit ons echt iets waard is dan moet het ons
Nou die verliezers zijn er wel! En dat zijn WIJ: de
(samen met andere belanghebbenden) lukken om een
bewoners van Den Doornhoek en van Zijtaart. Als wij niet geldbedrag bijeen te brengen om zelf een MKBA te laten
in actie komen, gebeurt er met Den Doornhoek hetzelfde
uitvoeren.
als wat er met De Kempkens is gebeurd: alles slopen en er
Een garantie dat de omleiding door Zijtaart niet doorgaat
industrieterrein van maken. Een industrieterrein waar zware kan ik helaas niet geven, maar SAMEN kunnen we ons wel
industrie kan worden gevestigd met de mooie naam
tot het uiterste verzetten. Ik heb daar wel wat geld voor
“Foodpark” of “Funpark” of iets dergelijks.
over. U ook?
Wat kunnen wij doen?
Alle berichtgevingen goed volgen, elkaar op de hoogte
houden en vooral ons niet bang laten maken door de
politiek. Als de politiek iets wil, dan zullen ze eerst moeten
aantonen dat het nut en de
noodzaak daarvan aanwezig
is. En niet alleen omdat de
grotere bedrijven van
Veghel dit willen. De grote
bedrijven willen een betere
doorstroming op de N279
en dat hoeft niet perse de
omleiding door Zijtaart te
zijn.
Ik ben er van overtuigd, dat
bedrijven als Jumbo,
Agrifirm en CampinaMelkunie geen gebruik
zullen maken van de
omleiding door Zijtaart,
maar dat ter zijde.
Naar het nut en de
noodzaak de 2x1-baans
randweg bij De
Dubbelen/Foodpark is al

Uw reactie is welkom op ptillaart@ziggo.nl.
Met vriendelijke groeten,
Piet van den Tillaart
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Voor wie?
Alle F t/m C jeugd, leden en niet-leden, meisjes en jongens
5 t/m 15 jaar.
in de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag
Inschrijven kan t/m 6 juni zodat wij daarna de indeling
heeft TEL een voorstel ingediend om inwoners eerder te
kunnen gaan maken.
betrekken een bestemmingsplan dat mogelijk invloed heeft Hoe kan ik me inschrijven?
op hun leefomgeving. Met dit plan willen we van inspraak Schrijf je in per team via panna-vow@hotmail.com
meer ´voorspraak´ gaan maken. De inspraak die inwoners
Vermeld in de mail:
nu namelijk hebben, wordt vooral als ´naspraak´ gevoeld.
- Naam van het team (bij gelijke namen gaan we
Dit omdat op dit moment alleen een publicatie van het plan doornummeren)
in de krant verplicht is. Behalve dat je die publicatie soms
- Namen van de speler(s)
niet leest, kan een inwoner vervolgens alleen nog een
- Geef hierbij aan of je al voetbalt en bij welke vereniging
´zienswijze` (met wensen en bedenkingen) indienen. Dat
en welk elftal je speelt
heeft meestal geen invloed meer op het plan, omdat er al
- Geboortedatum van beide spelers
veel werk in het plan gestoken is door zowel de indiener als - E-mailadres
de betrokken gemeenteambtenaren. Dit heeft de
Naast dit toernooi zullen we het
gemeenteraad al vaak genoeg gemerkt.
natuurlijk ook weer gezellig maken op ons sportpark met
een natje en een droogje, dus supporters zijn natuurlijk ook
Er lijken goede mogelijkheden te zijn om dit te veranderen van harte welkom tijdens deze dag.
in de praktijk. De nieuwe regels rondom de Brabantse
Er is een maximum aantal inschrijvingen, dus ben er snel
zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) verplichten een
bij!
agrariër namelijk om omwonenden tijdig te betrekken bij
Activiteitencommissie
een nieuw plan. Dat betekent niet dat een omwonende altijd VOW Zijtaart
zijn zin krijgt, maar wel dat omwonenden al bij de start van
een plan hun opmerkingen en ideeën kunnen geven. Dit
Sportman van het jaar:
vergroot vaak de kwaliteit van zo´n plan en verbetert het
draagvlak bij inwoners voor het besluit dat de
Stijn van Uden
gemeenteraad vervolgens moet nemen.

Meer inspraak van inwoners bij
bestemmingsplannen

Andere politieke partijen vonden het ook een goed voorstel, Als afsluiting van het penaltybokaal is de sportman van het
met als gevolg dat het werd goedgekeurd. Ook omdat ons
jaar bekend gemaakt. Dit jaar is dat Stijn van Uden, speler
voorstel niet precies aangeeft hoever het college zou
van E1.
moeten gaan bij het ontwikkelen van nieuwe regels. Wat
TEL betreft gaat het er vooral om, dat er beweging komt in
de richting die onze inwoners van belang vinden en dat de
regels beter passen bij deze tijd.
Erik de Vries (TEL)

Pannacook toernooi
bij VOW Zijtaart 4 juli
Om onze jongste jeugd nog wat aan te bieden voor ze op
vakantie gaan, organiseert de
activiteitencommissie nog een leuk
panna(cook)toernooi op het
sportpark de Vonders in
Zijtaart.
Dit toernooi en dus nieuw
evenement staat gepland op zaterdag 4 juli en zal
(afhankelijk van de inschrijvingen) starten rond 16:00 /
18:00 uur tot +/- 22:30 uur. Het toernooi zal starten met de
leeftijd F jeugd en zal vervolgens in leeftijdsklasse omhoog
gaan t/m C jeugd.
Het toernooi speel je in teams van 2
spelers (beide dezelfde leeftijdscategorie).
Je mag je team zelf samenstellen of je
alleen opgeven, dan delen wij je bij een
leeftijdsgenoot in. Je speelt op kleine
veldjes met kleine goaltjes.

Stijn, proficiat met deze prijs.
Jeugdbestuur VOW.
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DOCUMENTAIRE EN REÜNIE KPJ
OP 12 JUNI TE OIRSCHOT
Onder het motto 'Heimwee naar de KPJ' wordt op vrijdag
12 juni in zalencentrum 't Zand te Oirschot een reünie
georganiseerd. Het programma van deze avond begint met
een kort toneelstuk over de geschiedenis van de KPJ,
waarna de documentaire 'Heimwee naar de KPJ' (gemaakt
door de filmmaker Thijs Verwegen) wordt gepresenteerd.
Omroep Brabant gaat later dit jaar ook aandacht aan deze
documentaire besteden. In de documentaire wordt niet
alleen stilgestaan bij de hoogtijdagen van de KPJ in de
jaren '70 en '80, maar komt ook aan de orde waarom de
sportdagen bij de jeugd uit de gratie zijn geraakt. Het
programma wordt vanaf circa 21.30 uur voortgezet met een
reünie voor oud-KPJ-ers.
Inmiddels is bekend dat een aantal oud-leden van KPJ
Zijtaart naar de reünie gaat. Ook andere oud-KPJ-ers
kunnen zich hiervoor aanmelden, eventueel met partner. Dit
kan door contact op te nemen met Jan van den Oever, tel.
36 30 45 of per email J.vanden.oever@ziggo.nl.
Gezamenlijk maken we dan afspraken over het vervoer e.d.
Hopelijk melden zich veel oud-leden, zodat we er samen
met de andere aanwezigen een mooie avond van kunnen
maken.
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Ruitersport Zijtaart – Goede
resultaten tijdens pinksterweekend
In het pinksterweekend sprong Glenn met zijn paard Ziezo
twee foutloze rondes in de klasse Z/ZZ. Dit was genoeg
voor een nette 5e plaats. Ook werd hij hiermee 3e van de
kring!
Lieke Blokx rijdt nu officieel M2 met haar pony Tanja's
Lizzy dankzij een nette 2e plaats met een winstpunt. Goed
gedaan!

Sensa Healing geeft workshops
Workshop Mediteren kan je leren
Wat is mediteren? Wat doet het en hoe kan je het
gebruiken in je leven? Hoe kan mediteren balans in je
leven brengen of ben je geïnteresseerd in persoonlijke
groei? Dan is dit een leuke workshop om kennis te
maken met mediteren. Mediteren is namelijk niet
moeilijk en vereist geen speciale houding en iedereen
kan het leren.
Deze workshop wordt gegeven op dinsdagavond 9 juni.
Het begint om 20.00 uur tot circa 22.00 uur. De kosten
zijn € 17,50.
Workshop Chakra Healing (2 avonden)
Wat zijn chakra’s, hoe werken ze en wat doen ze voor
ons? Tijdens deze workshop gaan we hier uitgebreid
mee aan de slag.
Werken met chakra’s kan je helpen om je in balans te
brengen en dat je weer positief en krachtig in het leven
komt te staan.
Deze workshop wordt gegeven op dinsdagavond 23 &
30 juni. Het begint om 20.00 uur en duurt tot circa 22.00
uur. De kosten voor deze 2 avonden zijn € 35,00.
Klankschalen reis
Op zondag 28 juni geven Michel en Patricia weer een
klankschalen reis.
Het begint om 15.30 uur tot 18.00 uur. De kosten zijn €
12,50.
Voor meer informatie of opgeven, tel. (06) 442 151 58
op per e-mail info@sensahealing.nl. Voor meer
informatie zie www.sensahealing.nl
Daarnaast geeft Sensa Healing tot en met augustus bij
iedere massage van 60 of 90 minuten een waardebon
van 30 minuten cadeau.
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GESLAAGD EFM KAMP
Tijdens het
pinksterweekend
heeft alweer het 24e
EFM kamp op de
voetbalvelden van
VOW
plaatsgevonden met
als thema “circus”.
Er hebben 55
kinderen met
begeleiding in
tenten geslapen en
diverse activiteiten
gedaan, zoals een
spellenavond,
wandeltocht,
diverse spellen in de bossen van Mariahout, een quiz en een zeskamp. Na een spannende strijd kwamen uiteindelijk de
circusdirecteuren als winnaar uit de bus. We kunnen met zijn allen wederom terugkijken op een geslaagd jeugdkamp
mede dankzij het schitterende weer dat we gehad hebben.
Wij willen graag de sponsors, Eethuis de Reiger, Ad en Gerrie van Kessel, Hetty’s
Dorpswinkel bedanken. Verder willen wij Jong Nederland en ponyclub de Reigertjes
bedanken voor het beschikbaar stellen van de tenten. Ook willen wij alle leiders/leidsters,
nachtwakers en andere vrijwilligers die meegeholpen hebben aan het jeugdkamp
bedanken.
Organisatie EFM kamp

VOW MB1 voor 5e keer op rij kampioen
Afgelopen dinsdag 19 mei kon MB1 voor de 5e keer op een rij kampioen worden, maar hier zag het begin mei nog niet
naar uit. MB1 stond op een 3e plaats en moest nog 3 wedstrijden spelen, waaronder tegen de nr 1 in de competitie, maar
VOW had het wel in eigen had. De opdracht was simpel: zelf alle drie de wedstrijden winnen en dan waren ze kampioen.
Vooraf aan de kampioenswedstrijd werd op woensdag 13 mei de belangrijkste wedstrijd van het seizoen gespeeld nl.
VOW MB1
tegen HVCH
MB1. Bij een
gelijkspel of
winst was
HVCH
kampioen,
maar VOW
wist deze
spannende
wedstrijd
uiteindelijk
met 4-2 te
winnen. Door
deze
overwinning
kon VOW tegen OSS’20 kampioen worden. Op de herfstachtige dinsdagavond 19 mei werd VOW na een 4 – 0
overwinning op OSS’20 MB1 voor de 5e keer op een rij kampioen.In 8 wedstrijden behaalde MB1 18 punten en werd er
36 keer gescoord en kregen ze 16 goals tegen.
Trainer, leidsters en speelsters proficiat met dit unieke resultaat.
Jeugdbestuur VOW
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Van de fractie van DDB
N279!
Tijdens de laatste raadsvergadering
heeft DDB een motie ingediend
waarin het vroeg aan het college om
er bij de provincie op aan te dringen
een nieuw onderzoek te doen naar de verkeerskundige
noodzaak van een eventuele omleiding bij Veghel.
Dit hebben wij gevraagd omdat de uitgangspunten nu
duidelijk veranderd zijn doordat er maar enkele onderdelen
van " De Ruit" uitgevoerd worden en omdat nu de
consequenties daarvan onduidelijk zijn voor de inwoners.
Ook hebben wij gevraagd aan het college de resultaten van
dit onderzoek mede te delen aan onze inwoners. Het
voorstel van DDB is met een meerderheid aangenomen.
Wij blijven de ontwikkelingen kritisch volgen en houden u
op de hoogte.
Glasvezel/breedband vanzelfsprekend!
Afgelopen donderdag heeft DDB de noodzaak van een
goede internet verbinding in de gehele gemeente Veghel op
de agenda gezet tijdens de raadsvergadering. Onze fractie
diende een motie om nogmaals te bekijken waar
mogelijkheden liggen om alle kernen en het buitengebied te
voorzien van een goede internet/breedband voorziening. Nu
het contact met Regifiber beëindigd is, kan de gemeente
ook met andere partijen in gesprek en ook de
mogelijkheden van zelfwerkzaamheid bekijken. Tevens
pleit DDB om de wijk- en dorpsraden hierin te betrekken.
In deze tijd is voor studenten/bedrijven/ thuiswerkers en
hobbyisten een simpel telefoondraadje niet meer
toereikend. Net zoals andere nutsvoorzieningen, zou een
goede internetvoorziening vanzelfsprekend moeten zijn.
Helaas DDB kreeg geen steun voor deze oproep, dus
moeten we ons beraden op vervolgstappen.
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Aandacht voor speerpunten van Dorps-en wijkraden!
Tijdens de rondvraag van afgelopen donderdag heeft DDB
aandacht gevraagd voor de dorps- en wijkraden. Zeker als
Meierijstad een feit wordt, staan bewoners mogelijk verder
van de gemeente af en zijn de dorps- en wijkraden van nog
groter belang. DDB is van mening dat een actieve dorps- en
wijkraad voldoende gefaciliteerd moet worden om die
speerpunten te kunnen realiseren die belangrijk zijn voor
hun wijk of dorp. Deze mogen niet op de lange baan
worden geschoven, de fractie van DDB heeft er bij het
college op aangedrongen dit voortvarend en met meer actie
op te pakken.
Marja vd Heijden, raadslid DDB

Uitslagen stand en programma
buurtvoetbal
Uitslagen 20-mei
uitslag en penalties
Boskamp / Grootveld - Krijtenburg
3-2 4-4
Rudenbroeck - Leinserondweg/ Hoolstraat
7-2 2-3
Rond de Kerk -Boskamp / Grootveld
3-4 3-3
Stand
Aantal wedstrijden
gew. gelijk verl pt. wedstrijd
pt. penalties
Totaal punten doelpunten voor
doelpunten tegen
doelsaldo
Boskamp / Grootveld
3
3 0 0 9 4 13
11 5
6
Krijtenburg
3
2 0 1 6 3 9
14 6
8
Rudenbroeck
2 1
0 1 3 2 5
10 8
2
Leinserondweg / Hoolstraat
2 0
0 2 0 2 2
2 11
-9
Rond de kerk
2 0
0 2 0 1 1
3 10
-7
Programma
VRIJDAG 29 MEI

Nieuwe cursus ‘Muziek = Cool’
Meld je nu aan!!
- Instrumenten

leren kennen, zingen en bewegen op muziek
- 12 muzieklessen voor slechts € 40,00
- Voor kinderen vanaf groep 3
- Les van een enthousiaste docente
- Vanaf 17 september op donderdagmiddag
- Direct na schooltijd in het Dorpshuis
- Afsluiten met een echt optreden

Twijfel niet en meld je voor 1 juni aan door de folder “Muziek is
Cool” in te vullen of je persoonlijke gegevens op te schrijven en in te
leveren op Pastoor Clercxstraat 79.

Aanvang 19.15u veld 2 A
Leinserondweg/ Hoolstraat
tegen Rond de Kerk
Scheidsrechter Henk van
Sleuwen
Aanvang 19.15u veld 2 B
Rudenbroeck Tegen Boskamp
/ Grootveld Scheidsrechter John
van Uden
Aanvang 20.00u veld 2 A
Rond de Kerk Tegen
Rudenbroeck Scheidsrechter
Henk van Sleuwen
Aanvang 20.00u veld 2 B
Krijtenburg Tegen
Leinserondweg/ Hoolstraat
Scheidsrechter John van Uden
Dames kunnen zich omkleden
in kleedkamer 6
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