Krijgt Evenementen Groep Zijtaart (EGZ) jouw stem?
Binnenkort gaat de Rabobank Clubkas Campagne weer van start.
De leden van de Rabobank krijgen dan van 3 t/m 12 november de gelegenheid te stemmen
op een vereniging naar keuze. Elke stem is € 1,00 waard die uiteindelijk naar de gekozen
vereniging zal gaan.
Dit jaar kunt U ook op de EGZ stemmen.
De EGZ bestaat uit ruim 40 leden die elk jaar (belangeloos) diverse evenementen in Zijtaart
organiseert voor zowel jong als oud. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Koningsdag,
Sinterklaas, ZES, BYTZ, de 24 uur van Zijtaart en de JAZ-dagen. Het organiseren van al
deze evenementen brengt kosten met zich mee.
Het beleid van de EGZ is om haar evenementen gratis of tegen een kleine vergoeding te
organiseren zodat deze voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. Alle vormen van
sponsoring en/ of subsidie zijn dan ook van harte welkom!
Om deze evenementen in goede banen te kunnen leiden zijn er natuurlijk ook materialen
nodig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan partytenten, tafels, banken en creatieve materialen om
te knutselen. Met behulp van dit steuntje in de rug kan de EGZ deze materialen ook
daadwerkelijk aanschaffen.
Wij zouden het enorm waarderen als wij jouw stem mogen ontvangen om dit voor de
Zijtaartse inwoners mogelijk te blijven maken.
Alvast bedankt en tot ziens bij een van onze evenementen!
Evenementen Groep Zijtaart
Let op: het stemmen is alleen mogelijk voor leden van de Rabobank.
Nog geen lid? Aanmelden voor deze stemronde is mogelijk tot uiterlijk 1 oktober.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 4 oktober 9.30 u. Feest H.Franciscus Pater van Delden (Vivace)
Wij gedenken: Mnd.ged. Doortje van Nunen- Brugmans; Overl.oud. van den Hurk-van den
Nieuwenhuizen en zoon Jan; Piet en Henrica van den Tillaart-van den Tillaart
(vanw.verjaardag); Overl.oud. van Rijbroek-van Boxtel, dochter Betsie en zoon Theo;
Overl.oud. Pepers-van Lankvelt; Piet en Sien Jansen-van Lankvelt; Annie Gibbels-Pepers;
Lise van den Donk en Cato Niesteil; Overl.oud. van Zutphen-van Genuchten, Jan, Jo,
Albert en Peter; Jrgt. Jan Schoenmakers en zoon Johan; Overleden ouders Henricus en Jans
van Rijbroek-Thijssen (vanw.verjaardag) Harrie van Berkel en overl.fam.leden.
Vrijdag: 9 oktober 14.00 u. 50-jarige Jubileumviering van de Kath.Bond van
Ouderen, met als voorganger Pater van Delden en m.m.v. het “Seniorenkoor”

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
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073-61.23.123
Ambulance direct
0412-63.15.15
Stadhuis Veghel en storingsnr. 14-0413
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BELANGETJES

GEEN OMLEIDING N297 bij Zijtaart.

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.

De volgende stap.

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.
Verloren: Sleutelbos met 3 sleutels, graag
terugbezorgen bij Raaijmakers Drukwerk

Nieuws van de Dorpsraad
De Wijkschouw is op zaterdag 10 oktober a.s.
Bedrijventerrein De Kempkens.
Wij zijn geen voorstander van de naam Foodpark; dit is
volgens ons een misleidende term, maar de gemeente
hanteert die naam wel.
Zeer recent is er nu aangaande het gebied van De
Kempkens de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van
Foodpark Veghel.
Deze ligt vanaf aanstaande donderdag voor 6 weken ter
inzage in het gemeentehuis. Hierop kunnen zienswijzen
worden ingediend. Wij gaan ons verdiepen in de notitie en
zullen in onze openbare vergadering van woensdag 4
november verslag doen van onze zienswijze.
Tegelijkertijd willen wij dan opmerkingen en
aandachtspunten vanuit de vergadering aanvullen op
hetgeen wij hebben opgesteld.
Vooraf zullen wij nog nader informatie vermelden in
Zijtaarts Belang van de komende weken.
Wat betreft de ontwikkelingen betreffende de dreiging van
een ombuiging van de N279 bij Zijtaart verwijzen wij naar
de artikelen die via de werkgroep “Geen omleiding N279”
worden gepubliceerd.
In de komende openbare vergadering is dit een belangrijk
onderwerp.
Dorpsraad Zijtaart.

Ons is ter ore gekomen, dat de Veghelse politiek ook begint
te twijfelen over de nut en noodzaak van een eventuele
omleiding van de N279 om Zijtaart. Dit bericht bevestigt
onze opvatting dat de omleiding geen enkel doel dient en er
dus niet moet komen. Wij zetten ons in om de leefbaarheid
van Zijtaart te behouden. Daar is iedere inwoner van
Zijtaart mee gediend.
Onze werkgroep is nog steeds druk bezig met de
voornbereidingen om te komen tot een goede MKBA
(Maatschappelijke Kosten Baten Analyse). Dit is een studie
die alle kosten en de baten tegen elkaar afzet, zodat een
goed inzicht wordt verkregen in het nut en de noodzaak van
een eventuele omleiding van de N279 bij Zijtaart.
Uit de diverse gesprekken die ik met inwoners van Zijtaart
en daarbuiten heb mogen gehad, is mij duidelijk geworden
dat onze plannen door een brede laag van de Zijtaartse
bevolking wordt gedragen.
Maar om nu werkelijk de volgende stap te kunnen zetten
hebben we geld nodig. De kosten voor een MKBA worden
voorlopig geschat op circa € 25.000,=. Wij gaan alles in
het werk stellen om dit bedrag bijeen te krijgen. U zult
begrijpen dat wij dat niet alleen kunnen, maar dat wij de
hulp van u allen heel hard nodig hebben. Ook die van onze
verenigingen.
Wij hebben hiervoor een speciale bankrekening geopend:
NL29 INGB 000 6796 579, t.n.v. Buurtvereniging Den
Doornhoek. Deze bankrekening is alléén voor dit doel
geopend.
Mocht om wat voor reden dan ook het uitvoeren van de
MKBA niet doorgaan, dan krijgt u uw gestort geld terug.
Zolang er nog niets definitief is beslist hebben wij uw steun
keihard nodig.
Dus steun ons alstublieft. Zo kunnen wij een vuist maken
richting gemeente en provincie.
Onze vorderingen kunt u volgen op onze website
geenomleidingN279.nl.
Namens Werkgroep “Geen omleiding N279 bij Zijtaart”
Piet van den Tillaart.

Wijkschouw in Zijtaart
Tijdens de wijkschouw bepreken we met
elkaar wat goed gaat in Zijtaart, maar ook
wat beter kan in Zijtaart.
De gemeente en de dorpsraad zijn natuurlijk ook erg
benieuwd naar uw mening over uw wijk,of straat.
Samen gaan we kijken of het beheer en onderhoud van de
openbare ruimte ( wegen-openbaar groenspeelvoorzieningen etc.) volgens afspraak is uitgevoerd.
Ook is er een mogelijkheid aanwezig om wensen kenbaar te
maken.
Wij verzamelen op de grote parkeerplaats Pastoor
Clercxstraat op zaterdag 10 oktober a.s. om 10.00 uur,
de wijkschouw eindigt om 12.00 uur.
Dorpsraad Zijtaart
Henk de Laat, wijkbeheerder gem. Veghel
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Désirée zal na een korte inleiding de mogelijkheden en
onmogelijkheden met ons
Natuurlijk willen we allemaal zolang als we kunnen in onze bespreken!
eigen vertrouwde omgeving blijven wonen, maar soms kan
Wat: Het Onderonsje voor alle
het niet anders. Tegenwoordig horen we alleen maar dat
mensen niet meer in aanmerking kunnen komen om in een 55+ers
Wanneer: Maandagmorgen 5
prettige omgeving verantwoord te worden verzorgd.
oktober 2015 van 10.00 tot 11.00 uur
Désirée Hobbelen, manager van
Waar: Het Klooster Zijtaart
Brabantzorg voor de locatiegroep
Kosten: Gratis, koffie/thee voor eigen rekening
Veghel Centrum en Zuid, heeft daar
Voor bezoekers van ’t Onderonsje is er volop gelegenheid
andere gedachten over en wil samen met
om deze morgen mee te praten over de mogelijkheden van
de deelnemers van het Onderonsje in
verzorging
Zijtaart daar eens over praten.
U komt toch zeker ook?
Op maandag 5 oktober om 10.00 uur
kunt u komen meepraten en informatie opdoen tijdens het
Onderonsje in het Klooster in Zijtaart. Dan neemt Désirée
Buurtkeezentoernooi
Hobbelen ons mee in de mogelijkheden die er zijn. Hoe
begint op 2 okt. aan 2e editie.
kunnen we het samenspel in de zorg handen en voeten
Ook de spellenavonden gaan weer van start.
geven en wat is daar voor nodig en wie doen er mee?
Natuurlijk willen we er nog niet aan denken om in die
Buurtkeezencompetitie.
situatie te komen, maar soms vraagt de gezondheid om
Na het prima geslaagde 1ste jaar komt
vervolgstappen en kan het niet anders. Kom gerust luisteren
natuurlijk een vervolg. Op de eerste
en meepraten en als je het fijner vindt om iemand mee te
vrijdagavond van oktober ( 2 okt) gaan we
brengen, doe dat gerust.
om 20.00u. weer van start.

Wat als u niet meer thuis kunt wonen?

Vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober:
500 gram hacheevlees voor € 5,95
Blinde Vinken 6 halen => 5 betalen
Boterhamworst 150 gram halen
100 gram betalen
|Tonijnsalade

150 gram halen
100 gram betalen

Roasted Porcrib 150 gram halen
100 gram betalen
Vanaf vrijdag weer krollen en speculaas
Vanaf nu te bestellen voor Sinterklaas
leuke gedecoreerde chocolade letters.
Je kunt deze helemaal naar eigen smaak
laten decoreren.

Vraag naar de mogelijkheden.

Ter herinnering:
Een team bestaat uit 2 personen. Zij vertegenwoordigen de
buurt, de straat of gebied. Vrienden/vriendinnen etc.
kunnen ook meedoen: zij kiezen een naam die past bij de
straat of buurt. Het team hoeft niet steeds uit dezelfde
personen te bestaan: men kan een introducé inschakelen bij
elke zitting. De gekozen naam blijft wel steeds hetzelfde.
Per speelavond worden meestal 3 speelrondes gespeeld. De
volgende ronde gaat pas in wanneer alle teams hun
speelronde hebben afgerond. Dan volgt een wisseling van
speeltafel. De teams die als eerste hun spel gespeeld
hebben, krijgen dus een langere pauze.
Het team met (als eerste) de meeste spelpunten wint het
spel en krijgt 2 punten. Naast de overwinningspunten tellen
ook de behaalde spelpunten als “doelsaldo” mee in de
eindstand.
Aanmelden: Liefst direct per mail naar ZES
(zeszijtaart@gmail.com) of direct aan de zaal op 2 oktober
tussen 19.30 en 20.00u. Kosten: € 10,00 per team voor het
hele seizoen.
Spellenavonden. start: 19.30u.
Ook de spellenavonden starten weer. Als introductiespel
wordt uitgelegd: Acquire, een interessant spel . Men koopt
hotels. Door slim te investeren proberen te komen tot een
machtspositie. Inzicht, strategie en geluk wisselen elkaar af.
Iedereen kan winnen, maar toch is slechts één de ware
kapitalist.
Ook tal van andere spellen staan ter beschikking.
Kolonisten in tal van variaties. Spannende treinenspellen,
Carcassonne, Bloques enz, enz.
Kom dus naar “Het Klooster” en maak er samen een
gezellige speelavond van.
Dank zij onze goede sponsors zijn deze avonden verder
gratis toegankelijk.
Zes! van EGZ, EvenementenGroep Zijtaart.
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Broks Bloemen B.V.
viert 40-jarig bestaan
Broks Bloemen B.V. bestaat 40 jaar. In 1975 is
Christ Broks begonnen met venten langs de
deur, verkopen van bloemen en planten op de
markt én een winkeltje aan huis in Schijndel.
In 1989 verhuist Christ samen met Marij naar
Zijtaart waar ze, naast markten en bloemenwinkels, samen een bloemengroothandel
beginnen. Anno 2015 is Broks Bloemen B.V.
dé bloemengroothandel voor supermarkten en
tankstations in Midden- en Zuid-Nederland.
Met een volautomatische bloemenlijn, 7
vrachtwagens en meer dan 70 medewerkers
worden elke dag duizenden bloemen en
planten voor meer dan 100 supermarkten en
tankstations bezorgd. Het 40-jarig bestaan is
uiteraard een reden voor een feestje. Broks
Bloemen B.V. viert dit dan ook met open
dagen op 3 en 4 oktober. Spectaculaire
kortingen, een unieke rondleiding en leuke
activiteiten voor het hele gezin. Iedereen is
welkom!
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Proosten op morgen
De Mantelzorgwinkel sluit eind dit jaar haar deuren en
daarom willen wij alle mantelzorgers uit de gemeenten
Boekel, Landerd, Uden en Veghel nog voor een laatste
keer in het zonnetje zetten.
Op donderdag 8 oktober a.s. nodigen wij graag alle
mantelzorgers uit voor een avond met een hapje, een
drankje en vrolijk vermaak. Ook wordt de gelegenheid
geboden om kennis te maken met afgevaardigden van
de sociale wijkteams uit uw gemeente. En zoals u van
ons gewend bent, is er voldoende ruimte om met elkaar
te praten en met ons te proosten op morgen.
Bent u mantelzorger uit de gemeente Boekel, Landerd,
Uden of Veghel, dan bent u op 8 oktober van 19.30
uur tot 22.00 uur van harte welkom bij IBN
Vergadercentrum aan de Hockeyweg 5 te Uden.
Meld u zich vooraf wel even aan bij De
Mantelzorgwinkel via info@demantelzorgwinkel.nl
of telefonisch (0413) 33 47 80.

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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KBO
KBO LEDEN
DENKT U ER AAN, U HEBT NOG 1 DAG
OM U OP TE GEVEN VOOR HET 50
JARIG JUBILEUM.
AGENDA
Maandag 5 oktober 10.00 uur: Onderonsje
Maandag 5 oktober 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 6 oktober 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 6 oktober 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 6 oktober 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 6 oktober 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 7 oktober 13.30 uur: Keezen
Donderdag 8 oktober 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 8 oktober 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 8 oktober 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 8 oktober 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 9 oktober viering 50 jarig jubileum
Zaterdag 10 oktober viering 50 jarig jubileum
KAARTEN
Uitslagen van 24 september:
Jokeren:
1. Mientje Raaijmakers 128 pnt.
Rikken:
1. Henk v.d.Linden
130 pnt.
2. Jan v.Zutphen
66 pnt.
Poedelprijs:
Marjo Vissers
-48 pnt.
Loterij:
Cisca Coppens
BRIDGEN
Zijtaartse Bridge Club 22 september 2015
Lijn A
1 Gerard Bekkers & Hannie Habraken
2 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
3 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
4 Jan Rijkers & Toos v. Berlo
5 Riet v. Hout & Corry Kastelijn

64,58
57,99
55,90
55,21
51,74
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6 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
7 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
8 Cor v.d. Berg & Cor Mollen
(9) Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
(9) Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
11 Jacqueline Brus & Riet Koevoets
12 Ad Koevoets & Jo van de Tillaart
13 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
14 Bert Kanters & Diny Kanters
Lijn B
1 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
2 Hein de Wit & Jo de Wit
3 Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
4 Clasien Nolle & Trudy Smulders
5 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
6 Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
7 Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
8 Joke Petit & Maria Rijken
9 Anneke Jans & Maria Pepers
10 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
11 Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel
12 Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
13 Lilian Harbers & Rob Harbers

51,39
50,69
47,92
47,22
47,22
46,53
46,18
44,10
33,33
64,00
60,00
59,17
56,00
55,50
53,33
48,75
47,50
45,50
44,17
40,83
39,00
35,50

KBO 26 september 2015
Lijn A
1 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
2 Bert Kanters & Diny Kanters
3 Piet Thijssens & Riek Rijkers
4 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
5 Theo van Dijk & Toos van Dijk
6 Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
7 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
8 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
9 Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
10 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
11 Harrie Lucius & Nelleke Stolk
12 Cor Mollen & Geert Putmans

56,67
55,83
54,58
54,17
53,75
51,67
51,25
50,42
45,83
45,00
42,50
38,33

Lijn B
1 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
2 Mien Verhoeven & Mien Vissers
3 Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt
4 Riet Koevoets & Lenie Swinkels
5 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
6 Jo v. Boxtel & Tonny Rijkers
7 Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
8 Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
9 Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart

59,72
54,17
52,08
51,39
49,17
48,33
47,50
46,67
38,33

BILJARTEN
Senioren Biljartcompetitie Regionaal Zijtaart - Lieshout A
Cor v.Zutphen
64 50 - Sjef v.d.Heuvel 85
99
Wim v.d.Sanden 47 60 - Jozef v.Leuken 54
53
Mies Gibbels
40 30 - Bas v.d.Berg
45
43
Toon Opsteen
34 22 - Ben Swinkels
40
17
Jan de Wit
28 12 - Gerrie Dekkers 29
26
Rien v.Tiel
27 22 - Wim v.Veggel
29
32
Cor Coppens
21 20 - Jan Donkers
23
21
Jan Rijkers
17 11 - Gerrit v.d.Broek 12
10
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SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Heren: zondag 4 oktober, Siberië, pauze in Rossum, 80
km, vertrek 9.00 uur.
Dames: zondag 4 oktober, Siberië, pauze in Rossum, 75
km, vertrek 9.00 uur.
Senioren: woensdag 7 oktober, Graafsche Raam en
Tongelaar, pauze in Langenboom, 70 km, vertrek 9.00 uur.

VOW Senioren 3 oktober 2015
17:00u
17:00u

Blauw Geel
VOWH 3

VOW Veteranen
SCMH 3

VOW Senioren 4 oktober 2015
14:30u
12:00u
12:00u
11:00u

VOW H1
Heeswijk 4
Boerdonk 3
VOW VR1

LSV 1
VOW H2
VOW H4
ELI VR1

VOW Jeugd 3 okt 2015
A1
B1
C1
C2
D1
E1
E2
F1
F2
MA1
MB1
MC1
MD1
ME1
MF1

thuis
thuis
uit
thuis
uit
uit
thuis
uit
thuis
uit
uit
uit
thuis
thuis
uit

Mariahout A2
Gemert B3
Irene C1
Blauw Geel'38/JUMBO C8
Erp D3
Gemert E5
Rhode E6G
Blauw Geel'38/JUMBO F4
Avanti'31 F4G
Beerse Boys MA1
Boekel Sport MB1
Boekel Sport MC1
OSS'20 MD1
DVG ME1
Vorstenbossche Boys F2

14:30u
14:30u
13:15u
13:00u
12:15u
9:15u
9:30u
10:15u
10:30u
13:00u
14:45u
13:00u
11:30u
9:30u
10:30u

SPORTUITSLAGEN
VOW Senioren 26/27
VOW Veteranen
VOW VR30+1
VOW H3
Volkel 7
VOW VR1

sept 2015
Volkel 7
Liessel VR30+1
Boskant 4
VOW H4
Sparta'25 VR1

Afgelast
Uitgesteld
5-4
4-4
6-1
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VOW Jeugd 26 sept 2015
B1
DVG B2
VOW B1 afgelast
A1
VOW A1 Blauw Geel'38/JUMBO A3
B1
Boekel Sport B2 VOW B1
C1
VOW C1
Erp C2
C2
ST Elsendorp/Fiducia C2
VOW C2
D1
VOW D1 Blauw Geel'38/JUMBO D6
E1
WEC E1
VOW E1
E2
VOW E2
Boekel Sport E5G
F1
VOW F1
Rhode F3
F2
VOW F2 Blauw Geel'38/JUMBO F8
MA1
VOW MA1
RKSV Heeze MA1
MB1
VOW MB1
SV Venray MB1
MC1
VOW MC1
FC de Rakt MC1
MD1
DVG MD1
VOW MD1
ME1
Margriet ME1
VOW ME1
MF1
VOW MF1
Avanti F2

4-5
3-1
2-4
6-0
1-3
17-0
1-3
2-3
0-1
5-4
2-4
0-3
4-2
8-2
0-1
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hoge klassering”, het eerste resultaat is daar: een klinkende
10 tegen 1 overwinning. Na een dankwoord aan Wendy en
Michel, uiteraard vergezeld van bloemen, is het eerste shirt
officieel overhandigd. Het bestuur en de spelers van VOW
willen hierbij Bodeminzicht nogmaals bedanken voor dit
spontane initiatief. Het is en blijft een goed, maar ook
noodzakelijk gebruik binnen de voetbalsport dat teams
gesponsord worden en gelukkig kennen we ook bij
VOW zulke sponsors. Michel en Wendy, nogmaals
bedankt

Try-out optreden fanfare St.
Cecilia zondag 4 oktober 14.00u
Op zondag 8 november doet fanfare St. Cecilia
weer mee met het jaarlijks Jumbo Muziek
Festival (JMF) wat dit jaar plaats zal vinden in
Ter Aa te Erp. Harmonie OBK zal daar als
Meisjes D-1 in het nieuw!
gastheer optreden.
Ter voorbereiding op het JMF is het fanfare orkest
Afgelopen week zijn de nieuwe shirts overhandigd aan het
onder leiding van Albert John Vervorst met veel
MD-1 team van VOW. De sponsoring van VOW MD-1 is
enthousiasme gestart om de pittige muziekstukken
voor de komende jaren aangegaan door de Zijtaartse
onder de knie te krijgen. St. Cecilia zal ook dit jaar
onderneming Bodeminzicht van de familie Gloudemans.
weer uitkomen in de 1e divisie en willen daar graag
Deze Zijtaartse ondernemer heeft met het bestuur van
een goed resultaat neerzetten om de Jumbocup mee
VOW een overeenkomst getekend voor de komende drie
naar huis te kunnen nemen. Daarvoor wordt wekelijks
jaar. Michel en Wendy willen met deze sponsoring
aangeven dat zij VOW een warm hart toedragen en dat het hard gerepeteerd bij Kleijngeld en zijn er al vele
verenigingsleven in het dorp Zijtaart hen wat waard is.
zweetdruppels achtergelaten.
Michel is bij VOW geen onbekende en gelukkig voor VOW Zondag 4 oktober zal het fanfare orkest in
heeft hij nu deze stap gemaakt. De speelsters van het MD-1 voorbereiding op het festival een hele ochtend
team en de begeleiding gaven aan blij te zijn met deze
repeteren in het
Dorpshuis. Om 14.00
uur zullen ze deze dag
afsluiten in de vorm
van een try-out concert.
Degene die graag op
zondagmiddag een
uurtje van deze muziek
wil genieten om de
eerste resultaten te
beoordelen is van harte
welkom om 14.00 uur
in het Dorpshuis. Voor
u zullen er drie werken
worden gespeeld
waarbij het te
beoordelen werk ‘The
Lost Labyrinth’
prachtig aangevuld
wordt met de zang van
Tamara Heuveling.
mooie geste en de leider sprak de woorden: “Wij hopen dat
Graag tot dan!
de Bodem niet in zicht komt, want wij willen zicht op een
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'Paardenpraktijk Sweenslag, uw paard,
onze zorg!' wordt binnenkort
'Paardenpraktijk Sweenslag, uw paard
en huisdier, onze zorg!'
Sinds 1 januari 2011 is
Paardenpraktijk Sweenslag
gevestigd aan de Sweenslag 20
in Keldonk en wordt in deze
dierenartsenpraktijk
hoogwaardige gezondheidszorg
voor paarden verleend. Paarden
zijn hier in goede, professionele
handen voor vaccineren,
gebitsbehandelingen, aankoop en PROK-keuringen, maar ook voor uitgebreid
kreupelheidsonderzoek, rij technische problemen,
osteopathische -en massage behandelingen, en natuurlijk,
operaties onder leiding van een Europees gecertificeerde
chirurg, die tevens chiropractor is.
Echter, om nog meer service te kunnen bieden, gaat
Paardenpraktijk Sweenslag uitbreiden op het gebied van de
geneeskunde van de gezelschapsdieren. De gloednieuwe
spreekkamer, speciaal ingericht voor uw kleine viervoeter,
is gereed om in gebruik genomen te worden en vanaf half
oktober kunt u dus ook voor de zorg van uw huisdier bij
Paardenpraktijk Sweenslag terecht.

Op de Landelijke Open Dag voor Dierenartsenpraktijken,
zaterdag 3 oktober a.s., bent
u van harte welkom om een
kijkje te komen nemen en
een indruk te krijgen van de
behandelmogelijkheden die
Paardenpraktijk Sweenslag
uw dier biedt.
Daarnaast zijn er diverse
demonstraties, waaronder
craniosacrale therapie bij
paarden en gebitsreiniging en
EHBO bij kleine huisdieren.
Ook is de hoefsmid aan het
werk en is er een strodorp
met diverse stands op zowel
paarden als
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gezelschapsdierengebied. Ook wordt er een spetterende
show verzorgd door Voltigevereniging “De Wittegheit” uit
Odiliapeel en kan iedereen zelf proberen zijn kunsten te
vertonen op een galoperend paard.
Het thema dit jaar is 'Samen voor goede zorg', om die reden
heeft Paardenpraktijk Sweenslag besloten om de opbrengst
van de verkochte versnaperingen op deze dag te doneren
aan stichting Paard in Nood, want elk paard in Nederland
verdient het om goede zorg te krijgen!!
Bent u nieuwsgierig geworden? Voor meer informatie en
het programma, kijk even op
www.paardenpraktijksweenslag.nl en anders houdt
Facebook in de gaten.
Kom gerust even langs op zaterdag 3 oktober tussen 12.00
uur en 17.00 uur. De koffie staat klaar!
Paardenpraktijk Sweenslag
Sweenslag 20
5469 KA Keldonk

Mijn ex heeft een vriendin…
“Mijn kinderen waren kleine hoopjes verdriet na dat
telefoontje” zei Mariëlle. Kortgeleden waren ze gescheiden.
Dat op zichzelf was heel moeilijk en treurig geweest. Maar
nu kwam vader hen dit weekend niet ophalen, omdat hij een
vriendin had. De kinderen waren boos en verdrietig. Hoe
kon papa nou zoiets doen? Een nieuwe vriendin… Ze
hadden het gevoel dat hij hun moeder wel erg snel aan de
kant zette. Dit is voor kinderen vaak moeilijk te verdragen.
Pim woonde niet naast de deur en hij had zich eraan
gestoord dat de kinderen tijdens hun verblijf bij hem vaak
alleen maar achter de computer zaten. Daarom vond hij het
niet zo’n probleem om te bellen dat hij ze dit weekend niet
kwam halen. Hij merkte er doorgaans weinig van dat ze
hem misten…. Hoewel Mariëlle in dat weekend iets anders
plande, was het voor haar geen probleem dit af te zeggen.
Maar voor de kinderen was het een ander verhaal: papa
komt ons nu niet halen. Mist hij ons dan niet? Geeft hij niks
meer om ons? Mariëlle begreep niet dat Pim zijn kinderen
zó gemakkelijk op de tweede plaats liet komen. Pim had
nooit zoveel met zijn kinderen ondernomen, maar hij was
altijd een goede vader geweest. Dit had Mariëlle niet
verwacht. Maar ze had ook haar eigen reactie niet
verwacht: ze was er tamelijk ondersteboven van. Ze zei
tegen de kinderen dat het goed was dat papa een nieuwe
vriendin had, maar ze was volledig in de war. Boosheid,
jaloezie, verdriet, gekwetstheid, allerlei gevoelens waren
er, die ze niet thuis kon brengen. Haar ouders probeerden
haar emoties weg te praten, en hoewel zij daar ook toe
geneigd was, lukte dat niet. Na twee gesprekken kon ze er
overheen stappen en was ze in staat om Pim aan te spreken
op zijn verantwoordelijkheid als vader.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2,
5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
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www.thais-tapas.nl

Afhaallijst

Afhalen kan alléén op vrijdag & zaterdag van
17.30 tot 19.00 uur!
U kunt uw bestelling en tijdstip wel
eerder doorgeven.
Soepen:
Tom kah kai soep
€ 4,95
Tom yan koeng
€ 5,95
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Afhaalmenu 1

Niet pittige gerechten:
Thaise kippensoep (Tom kah kai)
of Tapas mix
Massaman curry met varkenshaas
Roerbak kip in zoetzure saus
(Pad Priew Waan Kai)

Runderhaas in oestersaus
(Neua Pad Nam Man Hoy)

Geserveerd met nasi en witte rijst

Voorgerechten:
Thais en Tapas mix (2 viskoekjes,
2 loempia’s & 2 kipsatéstokjes)

4 viskoekjes
4 loempia’s
2 kipsatéstokjes

€ 7,95
€ 5,50
€ 4,50
€ 4,50

Hoofdgerechten:
Gebakken noedels met kip
(Pad Thai Kai)
€ 12,50
Gebakken noedels met gamba
(Pad Thai Koeng)
€ 14,50
Massaman varkenshaas
€ 12,50
Kip met cashewnoten
€ 12,50
Roerbak kip in zoetzure saus € 14,50
Gamba’s in zoetzure saus
€ 14,50
Runderhaas in oestersaus
€ 13,50
Gerechten geserveerd met witte rijst
(Gebakken rijst + € 1,50)
Met uitzondering van de Pad Thai.

Afhaalmenu 2
Licht pittige gerechten:
Thaise gamba soep (Tom yam kung)
of Tapas mix
Kip met cashewnoten
(Kai Pad Med Ma Muang)

Varkenshaas met Thaise basillicum
Groene curry met runderhaas
(Kaeng Kieuw Waan Neua)

Geserveerd met nasi en witte rijst
Menu voor 2 personen
Menu voor 4 personen

€ 32,50
€ 59,50

Ook te combineren met frietbestellingen!
Tel. 0413-366732 of 06-24137373

De snackbar van Zijtaart blijft gewoon zoals u van ons gewend bent!
Woensdag 17.00 - 21.00 uur
Vrijdag 17.00 - 22.00 uur
Zaterdag 17.00 - 22.00 uur
Zondag 16.00 - 22.00 uur
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concentreren op een goede verkeersoplossing voor de
N279.
DDB: “Goed internet ‘must’ voor álle basisscholen’
De fractie informeerde ten slotte naar de
DDB vraagt opnieuw om goede internetverbindingen in Oranjewijk/Ireneplantsoen en de Rembrandtboulevard in
de hele gemeente Veghel. In de raadsvergadering van 21 Veghel. Het college heeft DDB gerustgesteld dat de
september wijst de partij op de noodzaak van goed
toegezegde gesprekken inmiddels hebben plaatsgevonden.
internet, met name voor de basisscholen. De partij trok Marja vd Heijden, raadslid DDB
eveneens aan de bel voor de bouwmogelijkheden binnen
plan De Bolst en het al dat niet doortrekken van de A77
CDA Veghel/Erp vindt posters
naar de A50.
Bouwen is in alle dorpen van groot belang. Al sinds het
plakken lang niet genoeg!
vaststellen van het nieuwe grondbeleid In 2014 wijst DDB Week tegen Eenzaamheid 24 september – 1 oktober
met regelmaat op gebrekkige bouwmogelijkheden in de
Eenzaamheid is één van de grote sociale problemen van
dorpen. DDB vindt het in het bijzonder lastig te verkroppen deze tijd. Een probleem onder ouderen, zo is al snel het
dat er nog steeds een bouwclaim rust op plan de Bolst.
oordeel, maar er zijn ook erg veel eenzame jongeren.
Fractievoorzitter Wern van Asseldonk: “DDB heeft dit
Onderzoek wijst uit dat 38% van de Nederlanders hier in
afgelopen maandag opnieuw onder de aandacht gebracht.
meer of mindere mate last van heeft. CDA Veghel/Erp wil
Er is toegezegd dat er op korte termijn wel mogelijkheden
extra aandacht voor dit onderwerp en doet daarom, in
komen, maar wij betreuren het dat een totaalplan op zich
samenwerking met de CDA’s in Schijndel en Sint
laat wachten. Wij zullen hier bovenop blijven zitten. “
Oedenrode, deze week mee met de Week tegen
Internet
Eenzaamheid. In deze week, van 24 september tot 1
DDB vindt dat iedereen (burgers en bedrijven) recht heeft
oktober, wil het CDA mensen inspireren om met elkaar het
op goede nutsvoorzieningen. Vroeger betrof dat
gesprek te voeren over wat eenzaamheid is en wat we hier
gas/water/licht, maar tegenwoordig hoort daar zeker een
samen aan kunnen doen. Daarom plakten de drie het CDA’s
goede toegang tot internet via kabel of glasvezel bij. Ook
in de hele gemeente Meierijstad i.o. posters op die mensen
voor alle basisscholen is een goede internetverbinding
aan het denken moeten zetten, maar er is meer nodig.
belangrijk voor educatie en de ontwikkeling van de
CDA Veghel/Erp onderstreept met nadruk het belang van
kinderen. De fractie van DDB heeft wethouder mevrouw
de aanpak van eenzaamheid. De coalitiepartij richtte zich
Van de Ven met klem gevraagd om dit actief op te pakken, tot het college met schriftelijke vragen over de cijfers, de
samen met omliggende gemeenten en schoolbesturen.
kennis en kunde van professionals die de zgn.
Verkeer rondom Veghel
‘keukentafelgesprekken’ voeren en de samenwerking met
Vanuit diverse kanten hoort DDB geluiden om de A77 door andere partijen. Daarnaast legt de CDA-fractie aan het
te trekken naar de A50. Eerdere onderzoeken wezen uit dat college voor om ook te kijken naar contacten die onder
het vervoersaanbod te laag is om zo’n weg te
meer via het onderwijs (stageplaatsen) en de
rechtvaardigen. DDB heeft gevraagd naar het standpunt van sportverenigingen (bewegen/ontmoeten) met eenzame
het College van B&W. Wethouder heer Goijaarts
burgers tot stand gebracht kunnen worden.
antwoordde dat een weg van Boxmeer naar
We moeten er samen voor zorgen dat er een samenleving
Mariaheide/Uden geen prioriteit heeft: Veghel moet zich
ontstaat waar iedereen het gevoel heeft erbij te horen, aldus

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 25 nr. 01

de Veghelse CDA-fractie. Volgens Coalitie Erbij, de
initiatiefnemer van de week tegen de eenzaamheid, zijn het
vooral de kleine dingen die het doen. Een buurvrouw
uitnodigen voor een kopje koffie of een keer boodschappen
voor iemand meenemen, kan iemand al een steuntje in de
rug geven. Ook bijdragen aan het oplossen van een
pestprobleem is in dit kader van grote waarde. Via
www.eenzaam.nl vindt u meer informatie over hoe u
iemand anders kunt helpen.
CDA Veghel/Erp blijft zich inzetten voor dit belangrijke
thema. Samen sterk, ook in het voorkomen en terugdringen
van eenzaamheid!
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80 kilometer per uur, met aanleg van een parallelbaan op de
A50 aan Veghelse zijde van 2x1 baans met 80 kilometer
per uur tussen Eerde en Veghel Noord en een
ontsluitingsweg van 2x1 baans met 80 km/u. vanaf de
Kempkens, met een schuin viaduct over het kanaal, met
aansluiting op de N279.

LEZING IVN EUR0PESE STERNS op
dinsdag 6 oktober 20.00 uur

Europese sterns - herkenning, gedrag en spectaculaire
migratie.
Noordse sterns zijn kampioenen waar het gaat om de
Proces omleiding N279 bij Zijtaart:
jaarlijkse vlucht naar hun winterverblijf: van Arctica naar
Antarctica. Een Engels onderzoek brengt dat voor
nog een lange weg te gaan
Groenlandse vogels mooi in beeld. Maar recent Nederlands
onderzoek laat zien dat ónze vogels een nog veel grotere
Wat betreft de
afstand afleggen. Noem dat gerust spectaculair!
omleiding van de N279
Dinsdag 6 oktober wijdt natuurvereniging Veghel een
bij Zijtaart, daarover is
lezing aan deze spectaculaire vliegers. Martien Helmig gaat
het laatste woord nog
in zijn lezing in op gedrag, migratie en de verschillen tussen
niet gesproken. Het
de diverse soorten sterns. De lezing is in het
proces, volgend op de
nu voorliggende plannen, staat nog maar aan het begin en er verenigingslokaal IVN in de Bundersschool, Buitendonk 3
in Veghel. Aanvang 20.00 uur en er zijn geen kosten aan
zijn nog veel onzekerheden. Toch heeft de recent
verbonden.
opgerichte Zijtaartse werkgroep ‘Geen omleiding N279’
aangegeven geen nut en noodzaak te zien in het aanleggen Sterns zijn prachtige sierlijke vogels, die zowel aan zee als
in het binnenland voorkomen. In Nederland kennen we
van deze omleiding. Met een andere oplossing zou men
wellicht wel kunnen instemmen. Staan we dan nu al op het zeven broedende soorten van de tien die in Europa
voorkomen. Twee daarvan broeden nog maar heel recent in
punt dat binnenkort de eerste besluiten worden genomen?
Nederland - twee moerassterns die voordien op grote
afstand van ons land hun broedplaats hadden. Al deze
“Oh nee!,” zegt CDA-raadslid Peggy van Sleuwen,
fascinerende vogels komen in de lezing voorbij, rondom de
“Daarvoor is het nog veel te vroeg. In het kader van de
spectaculaire trek (migratie) van de Noordse stern.
opdracht ter verbetering van de verkeersveiligheid en de
bereikbaarheid van Zuidoost-Brabant heeft de gemeente
Veghel een opdracht uit te voeren. Dat is een lang proces en Informatie bij Karin Koppen tel. (0413) 21 02 16 en
www.ivn-veghel.nl.
we hebben na vandaag nog een lange weg te gaan.
Natuurlijk begrijp ik de zorgen van de dorpelingen omtrent
Ierse folk met een vleugje kaneel
veiligheid en leefbaarheid, ik ben immers één van hen,
In galeriecafé De Afzakkerij op CHV Noordkade in Veghel
maar er zal een oplossing moeten komen voor de
toenemende verkeersdrukte in en rond Zijtaart. Als raadslid presenteert de Compagnie op zondagmiddag 4 oktober een
optreden van de Ierse folkband Cinnamon. Ierse folk bestaat
heb ik daarbij de absolute taak om te kijken naar het
uit songs die soms honderden jaren oud zijn en die tot op de
algemeen belang, dat wordt van mij verwacht. Dat wil
echter niet zeggen dat ik, en met mij mijn fractie, geen oog dag van vandaag in Ierse pubs worden gezongen. Het is
en oor heb voor de belangen van de inwoners.”
eigenlijk een mengeling van traditionele Britse en Keltische
Zowel de gemeente Veghel, in haar collegewerkplan, als de
Provincie Noord-Brabant, in het bestuursakkoord,
benoemen een 2x1-baansweg als lokale oplossing. Of aan
deze oplossing nog getornd gaat worden, zal de toekomst
uitwijzen. Gedurende het proces worden de nodige
onderzoeken uitgevoerd, waar onder een milieueffectrapportage, zullen nog vele overlegmomenten komen
en kunnen betrokkenen op diverse momenten hun
zienswijzen indienen.
Opvallend is wel dat in januari van dit jaar de gemeente
Veghel nog een omleidingsvariant bij de Provincie kon
neerleggen, voorzien van handtekeningen van diverse
partijen waaronder de Zijtaartse Dorpsraad, in
samenwerking met de ZLTO. Dit betrof 2x2 rijbanen voor

muziek. Het optreden begint om 15.00 uur, de zaal is open om
14.00 uur. De toegang tot het optreden is gratis, een vrije gift
is altijd welkom.
Cinnamon is een Ierse folkband, opgericht in 1998. De band
bestaat uit volksmuzikanten die – na een zwerftocht door allerlei
Europese volksmuziek – hun hart verloren hebben aan de
traditionele Ierse Folk. De muziek van Cinnamon is meeslepend
en emotioneel; soms uitgelaten, dan weer melancholisch en alles
wat daar tussenin ligt. Met de Ierse harp en een samenspel van
fluiten, begeleid door de bodhràn en gitaar, weet Cinnamon deze
emoties goed tot uiting te brengen. Het zingen van Ierse Ballads
en andere liederen doet daar nog een schepje bovenop. Dit alles
met de kruiderij van eigen Cinnamon arrangementen.
Zondag 4 oktober 2015 om 15.00 uur, gratis toegang.
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