41 DEELNEMERS BIJ “SAMEN AAN TAFEL”
Woensdagmiddag 20 januari jl. hebben 41 dorpsgenoten deelgenomen aan een gezamenlijk
eetmoment in de ontmoetingszaal van ons dorpshuis.
Deze activiteit werd in het kader van “Zorg om ons dorp” opgezet door bestuur KBO,
bestuur Dorpshuis en Dorpsraad met als doel om belangstellenden ervaring te laten opdoen
met een gezamenlijke maaltijd met dorpsgenoten.
Al enkele jaren wordt er 2 keer per week een eetpunt georganiseerd in het dorpshuis, maar
niet iedereen weet wat dit inhoudt. Daarom werd het initiatief genomen om hieraan meer
bekendheid te geven door eerst dit gezamenlijk moment te organiseren.
Na het 3-gangen-menu en de afsluiting met een kopje koffie/thee hebben de gasten een
vragenlijst ingevuld. Uit de antwoorden is gebleken dat men zeer tevreden was over de
kwaliteit van het gerecht, over de bediening door zes vrijwilligsters van Ons Welzijn en
over de accommodatie. Het was een gezellig samenzijn in de zogenaamde “huiskamer van
Zijtaart”.
Het ligt in de bedoeling om zo’n gezamenlijk eetmoment te herhalen. Uit de antwoorden is
duidelijk naar voren gekomen, dat er een zeer ruime belangstelling is om 1 x per maand
(met woensdag als voorkeursdag) zo’n gezamenlijk moment te beleggen. De huidige
organisatie heeft op basis van deze positieve reacties reeds besloten om het tweede
gezamenlijk eetmoment te houden. Dit zal zijn op:
woensdag 17 februari a.s. om 17:30 uur.
Aanmelden hiervoor is tot 11 februari a.s. bij een van onderstaande initiatiefnemers.
De activiteit “Samen aan tafel” was tevens bedoeld om Zijtaartse inwoners, die in hun
dagelijkse situatie thuis altijd alleen aan tafel zitten tijdens de maaltijd, te wijzen op het
reguliere eetpunt in ons dorpshuis op dinsdagmiddag en donderdagmiddag om 12:00 uur.
Ook hierover treft u binnenkort meer informatie aan in Zijtaarts Belang. Vooraf kunnen we
al melden, dat op basis van inkomen er een reductie voor de deelnamekosten aangevraagd
kan worden. Stichting “Ons Welzijn” gaat dit persoonlijk met geïnteresseerden eerst thuis
bespreken.
Indien u nu al belangstelling hebt, kunt u contact opnemen met de organiserende personen:
-Cor v.d. Aa, KBO Zijtaart: -36 68 58
-Frans v. Asseldonk, bestuur Dorpshuis: 34 04 72
-Ad v. Nunen, Dorpsraad Zijtaart: 35 00 87

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zaterdag: 30 januari 16.00 u. Marialichtmisviering met
als voorgangers Diaken van Bemmel en Diaken van der Zanden.
Tijdens deze viering worden de doopschelpjes van de dopelingen
van het afgelopen jaar aan de ouders overhandigd.
Zondag: 31 januari 9.30 u.
Presentatieviering 1e H.Communie met als voorgangers
Pater van Delden en Diaken van der Zanden
en m.m.v. het Koor “Vivace”
Wij gedenken: jaargetijde Cor en Bertha Oppers-van Erp
(vanwege verjaardag); jaargetijde Corrie van den BerkmortelVerbruggen;
Overleden: Ben van de Ven in de leeftijd van 90 jaar.

Jaargang 25 nr 18
27 jan – 3 febr. 2016
© zijtaarts belang
Banknr.:
NL69 RABO 160809002
t.n.v. Stg. Dorpsnieuws
Zijtaarts Belang
Rabobank Uden-Veghel
Kopij voor nr. 19
inleveren uiterlijk
1 febr. voor 19.00u bij:
Bert Raaijmakers,
Reibroekstraat 5,
tel. (0413) 36 66 13,
fax (0413) 35 26 05,
Email: Dorpsnieuws@
ZijtaartsBelang.nl
Website:
www.ZijtaartsBelang.nl

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 25 nr. 18

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: 06-22496798.

Biljartclub De Zwijntjes,
met als speeladres 't Dorpskaffee
Is op zoek naar een paar enthousiaste
vrouwelijke en/of mannelijke biljarters.
Wij gaan half maart beginnen met een
tussen competitie die duurt tot eind juni.
Nieuwelingen zouden hier aan kunnen
meedoen, zowel beginners als gevorderden
zijn welkom!
In september starten we dan weer met de
grote competitie.
Opgeven bij Cor van den Hurk,
tel. 06 - 249 847 60 of bij 't Dorpskaffee.

Beste kinderen van Zijtaart (en omgeving),
Jullie zijn van harte welkom op het GROTE
CARNAVALSBAL van Jong Nederland Zijtaart!
Deze vindt voor iedereen van groep 4 en ouder plaats op
donderdag 4 februari 2016 van 18.30 t/m 20.00 uur in onze
blokhut Bij JoNZ.
Aan de jongsten is ook gedacht: woensdagmiddag 3
februari van 14.30 uur t/m 16.00 uur kunnen zij knutselen,
schminken, spelletjes doen en dansen in de disco! Voor de
ouders staan er koffie en thee klaar. Dit alles is natuurlijk
gratis! Dus trek je mooiste carnavalspak aan en neem je
feestneus mee.
Tot dan,
Jong Nederland Zijtaart
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DRIEBANDENTOERNOOI
POEDELPRET ZIJTAART
Er zijn al veel inschrijvingen binnen voor het
driebandentoernooi van biljartvereniging Poedelpret.
Degenen die zich nog niet hebben ingeschreven, kunnen dat
nog doen t/m zondag 31 januari a.s. bij Café-Zaal
Kleijngeld, Past. Clercxstraat 55 in Zijtaart, bij Gerard
Oppers, Past. Clercxstraat 79 in Zijtaart of via de mail
(m.verbruggenzijtaart&ziggo.nl). Ook voor nadere
inlichtingen kan men op dit mailadres terecht of bij Martien
Verbruggen, tel. 06 - 543 788 32.
B.V. Poedelpret

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.
De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten.
Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of
specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten
kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.
Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum
Bernhoven Voor alle openingstijden en locaties prikposten
zie: www.dcbernhoven.nl.
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email:
trombose@bernhoven.nl
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Ook benieuwd naar wat
een hovenier kan en doet?
Deze maand gaan we met het Onderonsje
een keer op locatie, we zijn welkom bij
Hoveniersbedrijf Geert van Boxmeer.
Over enkele weken begint het voorjaar
weer te kriebelen en willen we allemaal
tegelijk weer naar buiten om onze tuin
op orde te krijgen. Wat moet er dan
allemaal gebeuren en wat zijn de
mogelijkheden? Geert van Boxmeer
ontvangt ons graag op zijn bedrijf aan de
Pater Vervoortstraat 22 te Zijtaart en zal
vertellen en laten zien wat er zoal
mogelijk is op dat gebied. Wij moeten
dan denken aan zaken als: tuinontwerp,
tuinaanleg, tuinonderhoud,
sierbestratingen, aanleg en onderhoud van
groenvoorzieningen. Natuurlijk horen we mensen zeggen
dat weten we toch allemaal wel, want dat doen we al jaren
zelf, maar u zult er versteld van staan welke ontwikkelingen
er de laatste tijd voorbij zijn gekomen. Zelf een mooie tuin
aanleggen is een hele klus, want wat moet waar staan en
wat past bij elkaar en wat kan absoluut niet bij elkaar. We
stellen vast; een mooie tuin is één, maar om hem mooi
houden, daar komt veel bij kijken.
Op maandag 1 februari 2016 om 10.00 uur kunt u daarom
komen kijken en meepraten, en informatie opdoen tijdens
het Onderonsje bij Hoveniersbedrijf Geert van Boxmeer.
Hij ontvangt ons met koffie of thee. Vervolgens zal Geert
ons deze morgen meenemen in de wereld van een hovenier.
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. Hij zal beslist ingaan op
de vragen die bij jullie
leven.
Kom gerust kijken,
luisteren en meepraten,
want alles wat bijdraagt
aan het genieten van een
mooi onderhouden tuin is
meegenomen!

Wat: het Onderonsje voor alle 55+ers
Wanneer: maandagmorgen 1 februari 2016 van 10.00
tot 11.00 uur
Waar: op locatie bij Hoveniersbedrijf Geert van
Boxmeer
Kosten: gratis.
U komt toch zeker ook?

Eigentijdse rhythm & folk van Ad van
Meurs
In galeriecafé De
Afzakkerij op CHV
Noordkade in Veghel is
op zondagmiddag 31 januari een optreden van muzikale
duizendpoot Ad van Meurs alias The Watchman met zijn
volledige band. Aanvang optreden 15.00 uur, de zaal is
open om 14.00 uur en de toegang is gratis, een vrijwillige
bijdrage is welkom. Volgende week zondagmiddag 7
februari is in verband met carnaval geen concert in De
Afzakkerij.
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KBO
AGENDA
Maandag 1 februari 10.00 uur: Onderonsje
Maandag 1 februari 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 2 februari 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 2 februari 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 2 februari 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 2 februari 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 3 februari 13.30 uur: Kienen

27 jan. 2016 – 3 feb. 2016
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Donderdag 4 februari 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 4 februari 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 4 februari 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 4 februari 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 5 februari Carnaval
KAARTEN
Uitslagen van 18 januari:
Jokeren:
Mien Ketelaars
Rikken:
1. Karel Bekkers
2. Martien v.Zutphen
3. Henk v.d.Ven
Poedelprijs:
Jan v.Asseldonk
Loterij:
Harrie v.Zutphen.
Uitslagen van 21 januari:
Jokeren:
Ciska Coppens
Rikken:
1. Henk v.d.Ven
2. Henk v.d.Linden
3. Bert Vissers
Poedelprijs:
Tiny v.Zutphen
Loterij:
Mieke v.Boxmeer

132 pnt.
154 pnt.
112 pnt.
74 pnt.
- 29 pnt.

87 pnt.
97 pnt.
87 pnt.
66 pnt.
- 14 pnt.

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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BILJARTEN KBO onderling
Chris v.Helvoirt
Jan Rijkers
Wim Kremers
Piet v.d.Hurk
Cor Coppens
Frans v.d.Broek
Frans v.Leuken
Cor v.Zutphen
Jan Rijkers
Piet v.d.Hurk
Frans v.d.Broek

19
16
25
38
22
21
42
61
16
38
21

28
23
24
35
18
12
52
82
15
32
33

- Mies Gibbels
- Wim Kremers
- Tonnie v.Uden
- Tonn Verbruggen
- Wim v.d.Sanden
- Gerard Oppers
- Toon Cissen
- Toon Opsteen
- Jan v.d.Oever
- Chris v.Helvoirt
- Willy v.d.Berkmortel

39
25
31
23
45
12
70
34
17
19
25

44
26
28
20
27
6
67
30
5
7
26

Aanbieding 29 en 30 januari
BRIDGEN ZBC 18 jan 2016
Lijn A
1 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
2 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
3 Cor v.d. Berg & Fien Rooijakkers
4 Gerard Bekkers & Riet v. Hout
5 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
6 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
7 Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
8 Ad Koevoets & Jo van de Tillaart
9 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
10 Bert Kanters & Diny Kanters
11 Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
12 Jan Rijkers & Toos v. Berlo
13 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
14 Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
Lijn B
1 Clasien Nolle & Trudy Smulders
2 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
3 Hein de Wit & Jo de Wit
4 Jacqueline Brus & Riet Koevoets
5 Ria Veldhuis & Mien Vissers
6 Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
7 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
8 Lilian Harbers & Rob Harbers
9 Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel
10 Anneke Jans & Maria Pepers
KBO 22 jan 2016
Lijn A
1 Theo van Dijk & Toos van Dijk
2 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
3 Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
4 Bert Kanters & Diny Kanters
5 Ben v.d. Steen & Willemien Verhoeven
6 Piet Thijssens & Riek Rijkers
7 Mien Verhoeven & Mien Vissers
(8) Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
(8) Harrie Lucius & Nelleke Stolk
10 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
11 Toon v. Creij & Wim v. Os
12 Toon Gevers & Huub v.d. Heuvel
13 Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
14 Ad Koevoets & Riet Koevoets

Runderlappen

4 voor

€ 6,95

63,54
59,72
57,29
54,51
52,43
51,04
50,00
47,92
47,22
45,49
44,79
44,10
43,40
38,54

Gehakt cordon bleu

5 halen 4 betalen

Salami

100 gram

70,31
63,54
57,81
53,65
51,56
46,35
44,27
41,15
36,98
34,38

Wil je de erwtensoep toch zelf maken deez dagen,
met platte rib en vers mager spek,
ge hoeft het maar te vragen.

€ 1,10

Aanbiedingen 5 en 6 februari
Nog ff 1 gedichtje, gewoon omdat het kan,
nog een paar dagen en dan is prins Henri de man.
Wil je deze dagen gemakkelijk en lekker eten,
laat het Hetty dan ff weten.
Lekker makkelijk en snel klaar,
diverse soepen en saté allemaal al gaar.

Mexicaanse broodjes geef het mij maar door,
dan zorg ik dat ze klaar zijn…… lekker hoor.
Worstenbroodjes; 12 halen,
en maar 10 betalen.
Hamburgers liggen ook al voor u klaar,
6 halen en 5 betalen maar.

58,68
56,94
55,21
53,82
53,13
52,78
51,04
50,35
50,35
48,96
46,88
44,44
39,93
37,50

Ontbijt- ,Zeeuws- en Katenspek,
honderd gram voor € 1,11 want niets is ons met
deze dagen te gek.
Ook iets lekkers voor bij de koffie of thee,
je neemt gewoon een lekker 6 persoons
appeltaartje mee.
Met deze dagen veel leut en plezier,
Het begint bij Hetty’s dorpswinkel en
het eindigt met b…..
Zaterdag 6 februari om 12.00 uur gesloten.
Dinsdag 9 februari gesloten i.v.m carnaval.
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Lijn B
1 Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
2 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
3 Jo v.d. Tillaart & Jo Verhoeven
4 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
5 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
6 Lenie Swinkels & Ria Swinkels
7 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
8 Henk v.d. Linden & Tonn Verbruggen
9 Cor Mollen & Marietje Mollen
10 Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
11 Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt
12 Jeanne Peters & Geert Putmans
13 Sjan Kanters & Tonny Rijkers
14 Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken

59,55
59,27
59,20
53,75
52,15
50,17
49,76
49,24
46,63
46,35
44,69
43,58
42,64
42,19

SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd23 jan 2016
Blauw Geel'38/JUMBO E9
Rest afgelast
VOW Senioren 24 jan 2016
VOW H1
Elsendorp 1

VOW E2

VOW MB1
Vrij
Sparta '18 MC1 vriendsch.
VOW MD1
Vrij
MVC ME1
Vrij
Blauw Geel 38/Jumbo F18
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VOW MC1

11:00u

VOW MF1

10:15u

VOW Senioren 30 jan 2016
VOW Veteranen
thuis DBS

15:00u

VOW senioren 31 jan 2016
VOW VR30+1
Vrij
VOW H1
uit
Nedetwetten 1
14:30u
VOW H2
thuis RKVV Keldonk 2 11:30u
VOW H3
Vrij
VOW H4
Vrij
VOW VR1
thuis RKVV Keldonk VR1
11:00u

Sta jij weleens stil ?
9–1

Afgelast

SPORTAGENDA
VOW Jeugd 30 jan 2016
Rhode A3
VOW A1
VOW B1
S.V. Brandevoort B3
VOW C1
Gemert C6
Blauw Geel '38/JUMBO C11 VOW C2
VOW D1
Ollandia D2G
ST Elsendorp/Fiducia E1G VOW E1
VOW E2
Sparta'25 E4
VOW F1
Vrij
Avanti'31 F6 VOW F2
RPC MA1
VOW MA1

27 jan. 2016 – 3 feb. 2016

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

....om te luisteren naar je lijf? Om te voelen wat er gebeurt?
Om te kijken of er iets is dat aandacht vraagt? We zijn
allemaal druk en er wordt veel van ons gevraagd waardoor
we onszelf soms/regelmatig/vaak voorbij lopen. Jammer !
Want ons lijf laat juist via signalen weten dat het ergens
behoefte aan heeft. Het heeft bijvoorbeeld rust nodig,
ontspanning of slaap. Of het vraagt juist om beweging om
spieren los te maken en energie te laten stromen. Je darmen
zijn misschien onrustig, wat erop kan duiden dat je moeite
hebt om iets te verwerken. Omdat we vaak zo druk zijn,
merken we die signalen niet altijd, of niet op tijd op. Het
(onbewust) negeren van deze signalen kan leiden tot allerlei
klachten die ons dan belemmeren in ons dagelijkse leven en
onze vrijetijdsbesteding. Hoe langer we de signalen
negeren, hoe heftiger de klacht kan worden. We balen en
zijn gefrustreerd dat 'die knie niet meewerkt' of dat we
'steeds weer die hoofdpijn' voelen. Maar die pijnen of
belemmeringen hebben een boodschap. Luister daar naar en
nog belangrijker: doe er iets mee! Het nieuwe jaar is al
weer even van start en de
goede voornemens zijn
gemaakt en misschien soms
ook al weer losgelaten. Maar
je kunt elke dag opnieuw met
een goed voornemen
beginnen! Neem je zelf voor
om regelmatig stil te staan bij
hoe je je voelt en te luisteren
naar wat je lichaam nodig
heeft. Het is jouw lijf. Je wilt
er zo lang mogelijk met
plezier in wonen. Zorg er
goed voor.
En heb je hulp nodig.....vraag
erom bij Sensa Healing,
Holistische praktijk voor
coaching en massage!
Ik wens je een mooi jaar!
Patricia Sauter, tel. 06 - 442
151 58.
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bruggen vastgesteld. Het projectplan moet ervoor zorgen
dat op korte termijn twee definitieve bruggen gebouwd
gaan worden. De planning is dat de bruggen medio oktober
2016 gereed zijn.
Afgelopen weekend deden onze ponyruiters mee met de
Klanttevredenheid WMO over 2014
teamkampioenschappen in Zeeland. Een gezellig
In 2015 is het klanttevredenheidsevenement, aangezien je echt als club de strijd aangaat met
onderzoek WMO over 2014 gepresenteerd. Over het
andere ponyclubs.
algemeen is goed gescoord. De resultaten liggen
Lieke Blokx en Lica van Liempd mochten individueel
overwegend in lijn met de landelijke referentiegemeenten.
dressuren, Nikki van den Hoogen en Merel Kriek kwamen
WMO-klanten zijn tevreden en beoordelen met name het
uit in het springen. Het derde onderdeel was het viertal, dat
contact met de gemeente met een 7.3
bestond uit Lica van Liempd, Nikki van den Hoogen, Shirly
Wijziging ophalen afvalstoffen
van Dijk en Inez de Krieger. Ze hebben allemaal hun
Zoals u inmiddels al ervaren heeft, heeft de gemeente per 1
uiterste best gedaan, wat resulteerde in een 5de plaats en
januari 2016 de frequentie
natuurlijk een hele gezellige dag!
van de huisvuilinzameling gewijzigd. De grootste wijziging
Daarnaast waren er nog individuele successen. Afgelopen
is, dat het restafval maar één keer per vier weken
zaterdag vond voor Loes van Asseldonk de generale
ingezameld wordt. Verder mogen melkpakken bij het
repetitie plaats voor de Brabantse Kampioenschappen
plastic worden gedaan.
aankomend weekend. Zij werd knap één en twee in het
Kademuur wordt veilig gesteld
dressuur met haar paard Fitzroy.
Tijdens een geplande inspectie is gebleken dat de kademuur
Nikki van den Hoogen won ook met haar pony Cocktail.
bij Brownies en Downies aan de Aa, niet meer veilig is. Om
Bij het springen was Kimberly van der Sanden succesvol
elk risico uit te sluiten wordt er een tijdelijke afzetting
met haar pony Yellow Surprise. Zij won de eerste prijs in
geplaatst. De muur wordt nog dit voorjaar constructief
de klasse CDE M/Z/ZZ. Dit team is de laatste tijd goed in
veilig gemaakt. Voor de zomervakantie moeten de
vorm!
werkzaamheden afgerond zijn.
Evaluatie parkeerverbod vrachtwagens.
De overige behaalde resultaten
Op het bedrijventerrein is bij wijze van proef een parkeeren slaapverbod ingesteld. Dit, in overleg met de
Uden paarden dressuur
ondernemers. Uit evaluatie blijkt dat de overlast
Klasse L2
Pl. Pnt. Pl.
Pnt.
nadrukkelijk is afgenomen.
Loes van Asseldonk
Fitzroy 2de 200 1ste 207
Ook in 2016 gaat de politie weer handhaven bij overtreding
Nistelrode pony's dressuur
van het verbod.
Nikki van den Hoogen
Cocktail 1ste 200
Aanpassing subsidie buitensport
Sevenum pony's springen
Voorheen kregen sportclubs met een
Kimberly van der Sanden Yellow Surprise 1ste Foutloos
buitensportaccommodatie een subsidie van 90% van de
werkelijke kosten. Deze subsidie is verlaagd naar 83%.
Verzoek tot het bouwen van vijf woningen in Erp
Gemeente Informatie
Het college heeft besloten om in principe akkoord te gaan
met de bouw van een viertal woningen aan de Molentiend
Hierbij een greep uit de collegebesluiten van de maand
39 in Erp. Hiermee kiest de gemeente voor de versterking
december 2015
van de stedelijke bebouwing aan het lint door het dorp.

Ruitersport Zijtaart - ponyclub fanatiek
gestreden op de teamkampioenschappen

Goedkeuring bestemmingsplan Bernhoven
De Raad van State heeft een uitspraak gedaan over het
terrein van voormalig ziekenhuis Bernhoven. Het
bestemmingsplan is nu onherroepelijk geworden, waardoor
de bouwplannen verder uitgevoerd kunnen worden.
Omzetten kantoorruimte naar woningen.
Aan de Meijerijgaarde 7 heeft het college toestemming
gegeven om de zeven bestaande kantoorruimtes om te
zetten in woningen. Het verzoek past in het
centrumbeleid waarin staat dat ook de woonfunctie
mogelijk moet zijn.
Uitbreiding recreatieve activiteit.
Het college geeft geen toestemming tot uitbreiding van
de recreatieve activiteiten van “Tiswa” aan het Looieind
in Erp. De uitbreiding had betrekking op het aanleggen
van een strandje en een vijver. De uitbreiding past niet
in het bestemmingsplan “Buitengebied”
Vervanging Aa-bruggen Erp en Keldonk.
Het college heeft het projectplan Vervanging Aa-

Peggy van Sleuwen
Raadslid CDA Veghel/Erp
p.vansleuwen@veghel.nl
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Het is nu het moment om de opdracht te geven aan het
bureau dat de MKBA gaat uitvoeren; daarom zien we uw
bijdrage graag tegemoet.
Afgelopen vrijdag was de inschrijfavond Onze doelstelling is en blijft om de omleiding van de N279
van de optocht in Reigerland. Na twee
te voorkomen en naar betere oplossingen te zoeken voor de
uur inschrijven stond de teller op iets
verkeersproblematiek in en rondom ons dorp. Voor de
meer dan 40 stuks.
toekomst van ons dorp is dit een zeer belangrijke actie die
we nu moeten uitzetten. Vandaar hopen wij van harte op uw
Opvallend was het grote aantal
medewerking.
buitendorpse inschrijvingen. We
mochten er maar liefst 13 noteren. Bij de Werkgroep “Geen omleiding N279 bij Zijtaart”
Zijtaartse wagens heeft zich gelukkig
weer een nieuwe jongerenwagen ingeschreven. Wat nog
Sjors Sportief in Veghel!
tegenvalt is het aantal kleine groepjes en de individuelen,
Sportkennismakingscursussen in een nieuw jasje
hierin respectievelijk nog maar 2 en 4 inschrijvingen.
Hopelijk komen daar nog wat inschrijvingen bij.
De naschoolse sportkennismakingscursussen worden in een
Voor de buitendorpse wagens is de inschrijving al gesloten, nieuw jasje gestoken. Na de carnavalsvakantie gaat ook
maar de mensen uit Zijtaart kunnen zich nog tot en met
Veghel van start met het leuke en kindvriendelijke
vrijdag 29 januari opgeven bij Martien Verbruggen,
sportstimuleringsconcept
Keslaerstraat 29, dit kan dan dagelijks tussen 18.00 en
genaamd: Sjors Sportief!
19.00 uur.
Het geeft alle
Zijn er nog vragen, dan kun je deze stellen via
optocht@cvdereigers.nl.
basisschoolkinderen de kans
om zich te oriënteren op
De Optochtcommissie
diverse takken van sport
zonder direct lid te hoeven
worden. Alle sportverenigingen/sportaanbieders krijgen de
mogelijkheid om hun sport & vereniging te promoten in het
kleurrijke Sjors Sportief boekje, waarop kinderen zich
WERKGROEP STAAT IN DE
vervolgens digitaal kunnen inschrijven.

Optocht Reigerland

STARTBLOKKEN VOOR MKBA

2016 wordt voor ons een zeer belangrijk jaar. De gemeente
heeft aangegeven, dat in 2016 de plannen voor een betere
verbinding tussen Veghel en Asten opnieuw zullen worden
bekeken. De eventuele omleiding van de N279 bij Zijtaart
vormt hiervan een voor ons zeer belangrijk onderdeel.
Intussen hebben wij als Werkgroep de offerte voor het
uitvoeren van een Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse
uitvoerig bestudeerd. Wij staan dan ook in de startblokken
om de opdracht te verstrekken. Voor de kosten van de
eerste fase van het onderzoek naar nut en noodzaak van de
omleiding N279 bij Zijtaart is echter nog een financieel
tekort van ongeveer € 2.500,-Er zijn tussentijds al veel inwoners die ons financieel
hebben gesteund waardoor we al een flink bedrag ter
beschikking hebben; daarvoor onze hartelijke dank.
Ook voelen wij onder de Zijtaartse bevolking een groot
draagvlak voor onze acties, aangezien zeer velen van u de
gele stickers nog steeds voor het raam hebben hangen. Dat
is voor ons een heel belangrijk signaal.
Maar indien u tot de groep Zijtaartse dorpsgenoten behoort
die nog geen donatie hebben gedaan, vragen wij u hiermee
om ook een bedrag over te maken op onze bankrekening
NL29 INGB 000 6796 579, t.n.v. Buurtvereniging Den
Doornhoek. Een betere investering in uw toekomst en in die
van Zijtaart is niet denkbaar.
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Steeds meer registratiewerk (onderwijs, maar ook
bij hulpverleners)
Ik zag onlangs een TV programma over de toename van
registratieformulieren in het onderwijs. Nu ging dit
specifiek over het onderwijs, maar er zijn een heleboel
vakken (denk bv. aan huisartsen) die steen en been klagen
over het registreren van allerlei (soms nuttige, maar
meestal) onbenulligheden. Plannen worden gemaakt,
formulieren moeten worden bijgehouden tot men er ziek
van wordt. Ik hoorde iemand zeggen: soms worden er
zoveel plannen gemaakt dat er geen tijd meer is om ze uit te
voeren…..Te gek voor woorden, toch?!
En daardoor nam de stress toe en waren er zoveel uitvallers
in het onderwijs. Dat begrijp ik volkomen. Iemand kiest
voor een bepaald vak, liefst met hart en ziel, zoals in het
onderwijs, maar ook als verpleegkundige, als
maatschappelijk werkende, als huisarts. Dat daarbij
administratie nodig is, staat buiten kijf. Als je als leerkracht
meer tijd moet investeren in formulieren en vergaderen dan
aan de klas en de leerling, dan is er iets fout. Ook een
huisarts moet niet belast worden met idiote formulieren
maar moet zijn tijd besteden aan de patiënt. Dan voelt de
leerkracht, de huisarts of de hulpverlener geen werkdruk,
dat vindt hij/zij leuk. De werkdruk ontstaat pas wanneer
men zich bezig moet houden met onbenullige zaken. Maar
het is allemaal doorgeslagen. Bij leerkrachten zijn er weer
andere instanties die hierom vragen dan bij huisartsen, maar
overal wil men het naadje van de kous weten. Soms om
zich in te dekken, soms om geen geld te hoeven spenderen,
soms voor nutteloze statistiekjes. En heel soms zijn deze
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gegevens ook bruikbaar.
Maar als mensen er massaal ziek van worden moeten we
ons toch achter de oren gaan krabben. Het systeem zou er
moeten zijn om er beter van te worden i.p.v. slechter. Als er
bezuinigd moet worden, dan zou dat volgens mij
gemakkelijk kunnen door al die nutteloze formulieren af te
schaffen. Alleen registratie van noodzakelijke gegevens
betekent minder administratietijd, maar ook minder burn
outs….
Mw. N. Timmermans-van de Kamp Interpunctie,
Smientdonk 2,
5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Leefstijlprogramma LEFF weer van start!
Het gratis leefstijlprogramma LEFF krijgt in het voorjaar
van 2016 een vervolg in Veghel. De kinderen die eerder aan
dit programma hebben deelgenomen, geven aan meer
conditie te hebben gekregen, trots te zijn op zichzelf en
makkelijker gezondere keuzes te kunnen maken. Door dit
grote succes start LEFF op maandag 25 januari met een
nieuwe groep.
10 weken intensieve begeleiding
De informatie die in het programma LEFF verstrekt wordt,
geeft ouders en kinderen de kennis om gezonde keuzes te
kunnen maken zonder betuttelend of belerend te zijn.
Deelnemers worden respectvol aangemoedigd om bij hen
passende en haalbare stappen te maken. 10 weken lang
komen kind en ouder 2x per week bij elkaar om samen te
werken aan een nieuwe gezonde leefstijl.
Wat maakt LEFF uniek?
LEFF richt zich met een positieve insteek op
zelfvertrouwen en gedragsverandering. Het is geen dieet of
afvalprogramma. Ook sta je er niet alleen voor: kinderen en
ouders uit de buurt gaan in een groep bezig met spellen en
activiteiten. De informatie is behapbaar en herkenbaar,
want het is ingestoken vanuit de leefwereld van het kind en
zijn/haar ouder(s). Terwijl de kinderen onder begeleiding
van een sportcoach actieve spellen doen, praten ouders over
wat ze moeilijk vinden aan gezond opvoeden en delen ze
tips. Ouders helpen dus andere ouders en er worden geen
regels opgelegd. Begeleiding vindt plaats door speciaal
getrainde coaches die ook bekend zijn met de wijk, de
faciliteiten en zorgverleners. In Veghel worden de groepen
begeleid door de sportcoaches Wesselinde van de Beeten en
Anoek van der Velden.
Ook geïnteresseerd?
Heeft u interesse in LEFF? Bij voldoende aanmeldingen
starten we ook in het najaar een groep. Vooraf organiseren
we een informatieavond. Wilt u hiervan op de hoogte
blijven? Stuur dan een bericht naar sportcoaches@veghel.nl
.
Over LEFF
LEFF is de Nederlandse versie van het uit Engeland
overgenomen effectieve programma MEND, aangepast aan
de Nederlandse context. LEFF is in opdracht van het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2014
als pilot uitgevoerd in acht JOGG-gemeenten waaronder
Veghel. LEFF is ontwikkeld vanuit het project Care for
Obesity (onderdeel van het Partnerschap Overgewicht
Nederland), in opdracht van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. LEFF Veghel wordt
mogelijk gemaakt door Stichting Veghel Gezond Sportief.
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