Viering koningsdag Zijtaart 2016
Woensdag 27 april wordt Koningsdag gevierd.
Dit jaar zal het programma er als volgt uitzien:
13.30u
Muzikale tocht met fanfare en versierde fietsen.
13.45u – 15.30u
Spelenkermis
15.45u
Prijsuitreiking versierde fietsen en attentie voor elke deelnemer.
De muzikale tocht met fanfare St. Cecilia zal wederom een kleurrijke stoet van deelnemers
op versierde fietsen zijn.
Kinderen met versierde fietsen kunnen tussen 13.20 uur en 13.30 uur opstellen in de De
Voortstraat bij café Kleijngeld.
De route is: Pastoor Clercxstraat, Reibroekstraat, Kesselaerstraat, Kapt S klapwijkstraat,
Pastoor Clercxstraat het eindpunt is op het Dorpsplein.
Vriendelijk verzoek om geen auto’s langs deze route te parkeren, zodat de kinderen hiervan
geen last hebben. Voor iedere versierde fiets is er een verrassing en voor de leukste
versierde fietsen zijn er nog een paar extra prijzen. Bedenk iets leuks en doe mee!
13.45 uur-15.30 uur:
De spelenkermis is voor alle Zijtaartse kinderen van 0 t/m 14 jaar. Op het Dorpsplein staan
diverse spellen opgesteld. Alle kinderen kunnen d.m.v. een deelnemerskaart/envelop aan
deze spelletjes deelnemen.
De deelnemerskaart geeft op het einde van de middag recht op een beloning. Men kan zich
tot 14.30 uur voor deze spelletjes inschrijven.
Dit jaar hebben we gekozen voor een vrije spelmiddag, de kinderen zijn vrij om alle
spelletjes te doen.
Vervolg pagina 2

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Vrijdag: 22 april 13.30 uur 60-jarige Huwelijksviering van Jan en Martina JonkersVerbruggen
Zondag: 24 april 9.30 uur Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Jaargetijde Cor en Bertha Oppers-van Erp; Johan en Anna van SleuwenKetelaars, dochter Riny en zoon Ad; Piet en Antje van der Linden-Raaijmakers (vanwege
verjaardag); Jaargetijde Pastoor Verra; Theo en Tineke van Zutphen-Pepers, Rob, Ellie, Jos
en Hannie; Jan en Jaan van den Tillaart-van Asseldonk; Overl.ouders van Berkel-van der
Steen; Chris Ketelaars; Overl.ouders van den Biggelaar-van der Zanden en
overl.familieleden; Jas en An van Erp-van Helvoort; Overl.ouders van Eert-van Eijndhoven
en zwager Tiny Jansen
MEDEDELING: Zaterdag 23 april wordt rond de kerk en het cultureel centrum Servaes te
Dinther een dekenale dag gehouden. Samen met allen die betrokken zijn bij de parochies in
ons dekenaat willen wij het Heilig Jaar van de Barmhartigheid vieren.
Uitgenodigd zijn de pastores (actief en emeritus), leden van parochiebesturen,
pastoraatsgroepen, vrijwilligers en alle betrokken parochianen en
belangstellenden. De dag begint om 10.00 uur. De afsluiting is om
15.30 uur. Er is vrije toegang, wel zijn er collectebussen voor een
vrijwillige bijdrage. Opgave is gewenst i.v.m. de lunch die bij deze
dag is inbegrepen. Aanmelden kan via het centraal secretariaat
van de H. Odaparochie in Sint-Oedenrode,
secretariaat@heiligeodaparochie.nl
of tel. (0413) 47 77 41 (ma. t/m vrij. 10.00-12.00 uur).
Van harte bent u allen uitgenodigd.

Jaargang 25 nr 30
20 april – 27 april 2016
© zijtaarts belang
Banknr.:
NL69 RABO 160809002
t.n.v. Stg. Dorpsnieuws
Zijtaarts Belang
Rabobank Uden-Veghel

Kopij voor nr. 31
inleveren uiterlijk
25 april 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. 29

Bij alle spelletjes zijn “Zijtaartse Euro’s” te verdienen en
die mag je mee naar huis nemen .
Tijdens de spelenkermis worden er pannenkoeken
gebakken en zijn er enkele versnaperingen, koffie en
frisdrank te koop. Daarnaast zal ook het College van
Burgemeester en Wethouders een bezoek aan de
spelenkermis brengen.
Natuurlijk hoopt de organisatie dit jaar op goed weer zodat
we buiten kunnen genieten van alle spelletjes en een mooie
muzikale tocht. Indien de weersomstandigheden niet mee
werken, wordt er een aangepast binnenprogramma opgezet
in de gymzaal/Dorpshuis.
Graag zien we weer vele jongens en meisjes als sportieve
deelnemers en veel ouders en andere belangstellenden als
spontaan publiek!
Werkgroep Koningsdag.

BELANGETJES
Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons
brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid
om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip.
Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel.
(0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.
Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u
verpakt inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het
voetbalseizoen op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.
Voor meer informatie: 06-22496798.
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NIEUWS VAN DE DORPSRAAD
Realisatie dorpspleintje
Vorige week stond in het artikel een verkeerd bedrag
(€ 500,--) vermeld over de toegekende subsidie, die wij van
de provincie ontvangen voor het realiseren van het
dorpspleintje. Het juiste bedrag is
€ 5000,00
Over enige tijd hebben we vrijwillige hulp nodig bij het
bestraten; indien men zich daarvoor geroepen voelt, mag dit
nu al bij ons worden gemeld.
Diverse aandachtspunten
Vorige week hebben we een informatief gesprek gehad met
HartSave-Veghel over de AED-apparaten in Zijtaart en
mogelijke uitbreiding daarvan. We gaan binnenkort in
overleg met degenen die nu een AED in bezit hebben.
Met een afvaardiging van het kerkbestuur hebben we een
eerste oriënterend gesprek gehouden over de toekomst van
ons kerkgebouw in Zijtaart. Voorlopig is er nog niets
dringends aan de orde, maar het is zinvol om tijdig van
gedachten te wisselen over een eventuele andere
bestemming, die zich in de toekomst kan voordoen.
Afgelopen donderdagavond is een afvaardiging van onze
dorpsraad naar de openbare informatie- avond geweest over
de invulling van het bedrijventerrein de Kempkens. We
nemen met de wethouder contact op om binnenkort een
aparte openbare bijeenkomst te beleggen in ons dorpshuis
over deze ontwikkelingen van het zogenaamde Foodpark.
Wordt vervolgd dus.
Overleg N279
Deze week houden we samen met de werkgroep “Geen
omleiding N279” een overleg met een afvaardiging van
Bedrijvig Veghel, een overkoepelend orgaan van het
Veghelse bedrijfsleven. Zij zoeken naar een
toekomstbestendige oplossing voor de verkeersdrukte in
Veghel. We zullen dan inbrengen wat we tijdens onze
betogen onlangs hebben gemeld met als kern, dat het
anders kan dan wat nu met de huidige plannen naar voren
wordt gebracht door de gemeente en provincie.
Overleg met Mariahout
Volgende week komt een afvaardiging van “Zorg-om-hetdorp-Mariahout” naar Zijtaart voor overleg met ons over
verkeersremmende maatregelen route CorsicaReibroekstraat en verder richting Mariahout.
Verslag openbare vergadering
Zie het uitgebreide artikel in deze editie van Zijtaarts
Belang
Tot zover deze mededelingen.

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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Hierbij de resultaten van een zeer geslaagde vierde
Goede Doelen Week Zijtaart, waarin wij de collecten
van onderstaande goede doelen gebundeld hebben.
2016
-Alzheimer Nederland
€ 675,33
-Amnesty International
€ 357,73
-Brandwonden Stichting
€ 548,28
-Diabetes Fonds
€ 568,23
-Verstandelijk Gehandicapten € 516,03
-Hartstichting
€ 957,83
-Jantje Beton
€ 388,79
-Kanker Bestrijding
€ 1.237,19
-Kinderhulp
€ 442,43
-Longfonds
€ 618,28
-MS Fonds
€ 548,83
-Nierstichting
€ 673,58
-Reumafonds
€ 630,33
-Rode Kruis
€ 560,78
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Aanbiedingen voor
vrijdag en zaterdag :

2015
*
Cordon bleu 500gram € 6,95
€ 324,94
€ 517,34
Kipfilet 6 halen 5 betalen
€ 502,71
€ 463,91
Gebraden gehakt 100gram € 0,99
€ 973,59
€ 357,14
€ 1.208,14
Doe mee met de kledinginzamelactie
€ 379,45
van Sam’s Kledingactie en steun
€ 601,69
Cordaid Mensen in Nood!
€ 444,21
€ 679,75 Vrijdag 22 april vindt in Zijtaart de
€ 625,76 kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor
€ 545,40 Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw gebruikte kleding,

schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken
afgeven bij het volgende adressen: T. v. Kasteren,
TOTAAL € 8.723,64 € 7.891,14 Biezendijk 26 en J.v.Boxmeer,Pater Vervoortstraat 18
*i.p.v. prins Bernhard Cultuurfonds
Tijd: Vrijdag tot 12.00 uur en eventueel
donderdagavond.
Wij danken alle collectanten weer voor hun inzet en de De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat dit jaar
naar een ontwikkelingsproject van Cordaid Mensen in
inwoners voor de gulle giften.
Nood in Bangladesh:
Situatie: Bangladesh heeft het grootste bewoonde
De bedragen worden 20 april overgemaakt naar de
deltagebied van de wereld: het Patuakhali district. Het land
goede doelen. Dit loopt via de Dorpsraadrekening.
kampt met een regen- en cycloonseizoen van juli tot en met
Speciale dank aan de digitaledrukker.nl voor het
oktober. Dijken begeven het en hele stukken land worden
gratis drukwerk en stichting Zijtaarts Belang voor
door het water weggespoeld. Resultaat: elk jaar verdrinken
sponsoring van de enveloppen, waardoor wij geen
er meer dan 8.000 mensen. En elke ramp weer verliezen
onkosten hebben .
mensen hun huizen en bezittingen. Wij Nederlanders
winnen gelukkig sinds 1953 het gevecht met het water. Als
geen ander hebben we hierin ervaring en expertise
Werkgroep Goede Doelen Week Zijtaart
opgebouwd. Wij moeten hen, als waterbouwers, toch
kunnen helpen?
Help mee met uw oude textiel: Dankzij uw kleding
donatie aan Sam’s Kledingactie kan Cordaid Mensen in
Nood samen met Caritas Bangladesh de kwetsbare dorpen
beschermen. Er worden degelijke dijken aangelegd en er
wordt een preventieproject opgezet dat de bevolking leert
aanstaande donderdagmiddag
hoe zij zich voor kunnen bereiden op rampen, zodat ze die
21 april om 14:00 uur.
op eigen kracht kunnen doorkomen.
Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de
gesteunde projecten kunt u kijken op
U bent van harte welkom.
www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-687 10 60.

Herdenking bij monument
aan kanaaldijk:
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OPENBARE VERGADERING
DORPSRAAD ZIJTAART
Datum:
Aanvang:
Plaats:
Aantal bezoekers:
Betreft:

woensdag 6 april 2016
20.00 uur
dorpshuis Het Klooster
68
het behandelen van onderstaande
agendapunten
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Beiden hebben zij een duidelijk betoog gehouden tegen de
plannen van de ombuiging N279 bij ons dorp.
Enkele kernpunten uit het betoog van de Dorpsraad:
Dorpsraad Zijtaart (met haar achterban) vindt dat de
geplande ombuiging een zeer onlogisch en een
geldverslindend traject is, dat echt niet nodig is, omdat er
een logische andere optie is.

Wij zijn namelijk van mening dat de huidige N279
richting Beek en Donk – Helmond v.v. prima volstaat
1. Korte opening en terugblik
om het verkeer in beide richtingen af te wikkelen.
De voorzitter vermeldt in de terugblik een aantal duidelijke Zelden zijn daar files, zowel het personenverkeer als
voorbeelden van de actieve Zijtaartse gemeenschap met
vrachtverkeer rijdt daar al tientallen jaren in een gewenste
specifieke aandacht voor behoud van de leefbaarheid in ons snelheid van 80 km. ongestoord in beide richtingen. De
dorp.
provincie heeft toegezegd om de doorstroom op die N279 te
stimuleren door verkeerslichten weg te halen en
2.1 Stand van zaken bouwkavels Edith Stein locatie.
ongelijkvloerse kruisingen aan te leggen.
Bij 6 kavels zijn belangstellenden in gesprek met de
Wij spreken uit, dat gemeente en provincie niet zomaar
gemeente. De prijs per vierkante meter ligt tussen € 215,-voorbij kunnen gaan aan dit meest logische traject, dat al
en € 240,--, afhankelijk van de perceelsoppervlakte .
tientallen jaren een goede doorstroom kent: de huidige
2.2 Goede Doelen Week
N279 naast de Zuid-Willemsvaart is een lange rechte weg,
Deze gaat komende week van start, succes gewenst en
die door toezegging van de provincie nog efficiënter kan
compliment voor de duidelijke correspondentie.
worden. Tevens kunnen er dan ook nog maatregelen
2.3.Zienswijze Foodpark
worden genomen om de geluidshinder te beperken.
De conclusie verwachten we in mei, na de MER fase 1 en
fase 2. Donderdag 14 april is er in het gemeentehuis in
Enkele kernpunten uit het betoog van de werkgroep:
Veghel een openbare bijeenkomst
Maar als we de genoemde MKBA’s bekijken en we lichten
2.4 Wijkschouw , door Henk de Laat
Henk functioneert tussen bedrijven, bewoners en gemeente het gedeelte van de N279 tussen Veghel en Beek en Donk
daaruit (waarbij volgens het second-opinion- rapport is
Veghel over het beheer van openbare ruimten. Er is een
gerekend met een (te) hoge mobiliteitsgroei en een zeer
wijkschouw in iedere wijk of dorp om samen met de
bewoners te kijken wat er mis is , goed is , voor verbetering grote toename van de werkgelegenheid), dan blijken de
kosten bij dit meest positieve groeiscenario voor de
vatbaar etc. onveilige verkeerssituaties, sociale veiligheid,
investering veel hoger te zijn dan de berekende baten. We
groenvoorziening en andere onderwerpen. Dit in
kunnen hier dus spreken over een in alle opzichten
samenwerking met brandweer, politie, Area en gemeente
onrendabele investering.
Veghel. De bedoeling is dat er na een melding snel
ingegrepen kan worden zoals bijvoorbeeld bij gedumpt
afval of een drukriool dat kapot is. Melden kan via app door
een foto te sturen of via de website van gemeente Veghel of
telefonisch: 14 0413
Om verbeteringen aan te brengen in dorpen en wijken is
hiervoor is een leefbaarheidsbudget in het leven geroepen.
In totaal is er per jaar 30.000,- euro te besteden aan
verbetering van de leefbaarheid. Denk hierbij aan het
inwinnen van ambtelijk advies, het uitvoeren van klussen
en het worden voorzien van materiaal. Er is een budget van
2.000,- euro per plan/idee zodat vrijwilligers dit zelf
kunnen realiseren. Zo heeft Dorpsraad Zijtaart 2.000, - euro
voor het nieuwe dorpspleintje gekregen.
Voor 2016 hebben we weer een beroep gedaan op het
leefbaarheidsbudget.
3. Verkeersproblematiek in en rondom Zijtaart
Maandag 4 april was er een openbare themabijeenkomst
N279, waarbij provincie, gemeente, het Veghelse
bedrijfsleven, enkele dorpsraden en de werkgroep “Geen
omleiding” betrokken waren. Tijdens deze bijeenkomst zijn
Ad van Nunen (namens de Dorpsraad) en Piet van de
Tillaart (namens de werkgroep) aan het woord geweest.

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 25 nr. 29

Als deze onderzoeken voor u als besluitvormers niet
voldoende zijn, is de Zijtaartse bevolking bereid op eigen
kosten een nieuw onderzoek te starten. De gelden hiervoor
zijn reeds door de Zijtaartse mensen beschikbaar gesteld.
Dit is een unicum in Nederland. Hieruit moge blijken dat
dit voor Zijtaart een zeer serieuze aangelegenheid is.
Wij zijn ervan overtuigd, dat het verkeer op de N279
richting Den Bosch of Helmond echt geen grote omweg
gaat maken via Zijtaart. Ook de Veghelse bedrijven die aan
de Veghelse kant van de Zuid-Willemsvaart zijn gevestigd
hebben aangegeven geen gebruik te gaan maken van de
omleiding.
Omdat op de A50 veel vaker files staan dan op de N279 is
een omleiding van de N279 bij Zijtaart, waardoor het
verkeer ten zuiden van het industrieterrein naar de A50
wordt geleid geen reële optie. Niemand zal een omweg
maken om in de file te belanden.
Met de drukte op de N279 valt het alleszins mee. Het lijkt er
weleens druk, maar dat komt alleen omdat het verkeer
wordt opgehouden door de verkeerslichten ter hoogte van
de Rembrandtlaan en bij de Keldonkse brug.
Wanneer deze twee knelpunten worden aangepakt is het
totale probleem op de N279 opgelost en is een omleiding
geheel overbodig.
Daarom mijn opmerking over weggegooid geld en de
zinloze investering.
Samenvattend: Zowel Dorpsraad als Werkgroep hebben
beide dezelfde achterban en hetzelfde doel. We staan op
één lijn en we trekken samen op.
Nog steeds weten we niet wat er ons staat te gebeuren. In
mei-juni wordt er een begin gemaakt met een startnotitie of
bestuursovereenkomst en in september 2016 wordt het
bereikbaarheidsakkoord openbaar. Daarna volgt in 2017
een MER en invulling van de ruimtelijke omgeving. De
klankbordgroep komt waarschijnlijk in juni weer bij elkaar,
nadat het lang stil is geweest.

Vragen vanuit het publiek worden beantwoord
1 Waar ligt de bal, bij provincie of gemeente?
De provincie speelt een grote rol, maar uiteindelijk is de
gemeente bepalend voor de indeling. Gemeentes moeten
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instemmen met plannen van de Provincie, beide hebben een
belangrijk aandeel in het geheel. In juni wordt door de
Provincie richting gegeven aan het plan, daarna is er pas in
2017 meer duidelijkheid over de invulling. Bij een fusie
wordt de gemeente Meierijstad 2x zo groot, lokale partijen
worden dan kleiner en hebben minder te zeggen, terwijl
grote partijen samenvoegen en juist groter worden. TEL
probeert te fuseren en groter te worden.
2 Wanneer wordt het onderzoek uitgevoerd waar we
geld voor hebben gestort?
Pas wanneer er een plan wordt gepresenteerd door de
gemeente Veghel, eerder heeft geen nut. Eerst een definitief
plan, dan onderzoek, anders gooien we het geld weg. Er is
genoeg geld voor een deel van het onderzoek, maar nog niet
voor het gehele onderzoek.
3 Werkt de Dorpsraad samen met Keldonk en Eerde?
Voor een deel wel, maar Eerde heeft de afgelopen maanden
weinig van zich laten horen; zij lijken te denken dat dit hen
minder gaat raken. Op ons initiatief wordt het contact
intenser; binnenkort staat er een gesprek gepland tussen
DRZ en Eerde. Met Keldonk is onlangs overleg geweest
over de ombuiging en over het sluipverkeer via de
Hoolstraat.
4 Wordt er naar jullie, Dorpsraad en Werkgroep,
geluisterd?
Niet door wethouder Gooijaarts; hij doet geen enkele
uitspraak over zijn visie op onze voorstellen. We hebben de
raadsleden gevraagd wakker te worden en zich te laten
horen voor het te laat is.
5 Is er een inwoner van Zijtaart op een verkiesbare
plek bij de gemeenteraadsverkiezingen?
Iedereen doet zijn best, maar daarover is nu nog niets te
zeggen.
6 Zou contact met Veghelse bedrijven iets opleveren?
Het lijkt of Bedrijvig Veghel dit Zijtaart ook niet aan wil
doen. Veel concreets is hierover niet te melden, maar er zijn
plannen om op korte termijn een overleg te voeren met
Vitaal Veghel, het bestuursorgaan van het Veghelse
bedrijfsleven.
Vraag van de voorzitter aan het publiek:
“Wat vinden jullie van behoud van de
huidige N279?”
Luid en groot applaus! Hieruit wordt de
conclusie getrokken dat de standpunten van de
Dorpsraad en van de Werkgroep volledig
worden ondersteund. We gaan dus door op de
ingeslagen weg met ruime aandacht voor onze
standpunten vanuit Zijtaart! Dit is wat wij
kunnen doen en daarmee zijn we volop bezig.
De aanwezigen hebben een exemplaar
meegenomen van de kernpunten uit het betoog,
die vermeld staan bij het kaartje van de
ombuiging met op de achterzijde enkele foto’s
van het verkeer op de N279 naast het kanaal
door Veghel; gewenst ruimte is aanwezig!
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4 Zorg-om-ons-dorp
Het “Samen aan tafel” is al een positief voorbeeld. Is er
misschien meer mogelijk om te ontwikkelen vanuit een
werkgroep? Momenteel nog niet echt concreet.
Marja vd Heijden heeft inmiddels 5 vrijwilligers gevonden
die samen gaan onderzoeken wat er nodig is en waar er
behoefte aan is om op te zetten in Zijtaart. Er is een
ideeënbus in het Dorpshuis waar je je idee in kunt doen, je
kunt ook contact opnemen met Marja.
De werkgroep gaat bij andere dorpen ervaringen opvragen.
5 Stand van zaken Dorpsplein
De indeling is bekend zoals op de gepresenteerde tekening
te zien is. De zgn. dorpspomp komt te vervallen. Op die
plek zal het “Twee-kinderen-beeld” worden plaatst op een
kleine sokkel. Na een eerdere afwijzing van onze subsidieaanvraag heeft de provincie ons bezwaar grondig verklaard
en zal er dus toch een bedrag van € 5.000,- worden
overgemaakt; alleen is nu nog niet duidelijk wanneer.
T.z.t. zijn er vrijwilligers nodig bij de bestrating; de
klinkers voor de bestrating van het pleintje zijn door de
gemeente toegezegd.
6 Nieuwe leden
We nemen helaas afscheid van Henry van de Ven. Hij is er
vandaag voor het laatst bij als lid van de Dorpsraad. Met
dank voor zijn inzet sinds 2007 voor de Dorpsraad, waarbij
Henry altijd nadrukkelijk wees op het behoud en het belang
van het buitengebied. Hij heeft zich daardoor ook extra
ingezet voor het opstellen van de zienswijze Foodpark.
Hartelijk dank!
Door het vertrek van Henry zijn we nog maar met 6
mensen. Vandaar een duidelijke oproep aan alle inwoners
van Zijtaart; wanneer je interesse hebt, kom eens langs en
informeer naar een eventuele rol binnen de Dorpsraad. Zie
ook het artikel dat in Zijtaarts Belang wordt geplaatst.
7. BIN project door Danielle Michiels
BIN staat voor Buurt-Informatie-Netwerk, een netwerk van
bewoners, e-mail contact tussen gemeente, politie en
bewoners van Zijtaart ter verbetering van de leefbaarheid
en de veiligheid. Inmiddels strekt het zich uit tot
Meierijstad i.p.v. Veghel.
Vroeger had je de buurtwacht, nu zie je in veel buurten of
wijken informatie via de app.
Er is 1 contactpersoon of coördinator nodig per wijk of
dorp. Deze coördinator krijgt informatie van de politie en
speelt dit door naar andere dorpsbewoners.
Andersom kunnen er meldingen worden gemaakt van
crimineel gedrag of vreemde veranderingen. Er worden
looprondes georganiseerd om te peilen wat onveilige
plekken zijn en hoe deze te verbeteren. Om t starten heb je
een enthousiast team nodig met een contactpersoon. Is er in
Zijtaart draagvlak voor een dergelijk netwerk? Vinden jullie
het niet nodig dan moeten we dit niet doen, bewoners
moeten dit namelijk zelf willen dragen. Er zijn steeds meer
Whats-app groepen die ongeveer dezelfde functie hebben,
let alleen op dat je verdachte meldingen doorspeelt naar
112. Dit nummer kun je altijd bellen, niet alleen bij
levensbedreigende situaties. Bel dus naar 112 of 09008844.
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We zullen in een volgende bijeenkomst nagaan hoe de
belangstelling is voor een BIN-project in Zijtaart. Wordt
vervolgd dus.
8. Afsluiting
Vragen uit publiek/Rondvraag
Komt er een afsluiting van de Lage Biezen voor
vrachtwagens?
Tot nu toe is bekend, dat deze er niet komt.
Er is zeer aandachtig geluisterd! Uit het geringe aantal
vragen blijk, dat de verschillende agendapunten duidelijk
en concreet zijn verwoord.
Er is veel draagvlak voor de ontwikkelingen die uitgezet
zijn door de Dorpsraad.
En specifiek inzake de problematiek N279 ook voor de
werkgroep “Geen omleiding”.
Met dank aan de aanwezigen voor hun komst en inbreng.
Tot de volgende openbare vergadering op woensdag 9
november 2016
Bestuur Dorpsraad:
Ad van Nunen, Jac Schuurmans, Wendy Vissers, Joop
Versantvoort, Ed Rademakers, Jan van Nunen.
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KBO
KBO AGENDA
Maandag 25 april 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 26 april 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 26 april 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 26 april 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 26 april 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 27 april Koningsdag
Donderdag 28 april 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 28 april 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 28 april 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 28 april 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 29 april 13.30 uur: Bridgen

Kaarten:
Uitslagen van 14 april:
Jokeren:
Mientje Raaijmakers
Rikken:
1. Mien Ketelaars
2. Karel Bekkers
3. Marjo Vissers
Poedelprijs: Anneke v.d.Braak
Loterij:
Jaantje v.d.Burgt

129 pnt.
116 pnt.
60 pnt.
47 pnt.
–22 pnt.

BEDEVAART NAAR HANDEL!
Op maandag 2 mei wordt de bedevaart naar Handel
gehouden voor KBO-leden. Een bedevaart waarbij alle
KBO-leden uit de gemeente Veghel zich kunnen aansluiten.
Er zijn mensen die te voet gaan, met de fiets of met de auto,
we willen namelijk als KBO massaal aanwezig zijn in de
Onze Lieve Vrouwe kerk van Handel voor deze jaarlijkse
herdenking. Alleen al uit het
feit, dat er jaarlijks duizenden
pelgrims naar Handel komen,
blijkt, dat er heel bijzondere
dingen gebeurd zijn, waardoor
de mensen getroffen en geboeid
werden. Zij kwamen van heinde
en ver om Maria te eren en haar
moederlijke hulp in hun noden
te vragen. Zoals elke moeder
helpt als zij kan, zo ook Maria,
soms zelfs op wondere wijze.
De Heilige Mis begint om 13.30 uur, waarna het bestuur
van de KBO Zijtaart haar leden koffie of thee aanbiedt bij
café het ‘t Hofke, de toegankelijkheid is daar verbeterd, dus
goed! Aansluitend kunt u nog het lof bijwonen om 16:00
uur.
Mensen die nog graag meegaan,
kunnen zich nog melden bij Marianne
Kemps, tel. 36 74 03. Als u geen
vervoer heeft, zeg het ook even dan
kunnen we als bestuur iets regelen.

U gaat toch ook mee?

Komt allen kienen voor het goede doel.
DUCHENNE.
WE organiseren IEDER JAAR DE Streetrace
WAAR VELE MOUNTAINBIKERS AAN DEEL
NEMEN, OOK DAAR VAN IS DE OPBRENGST
VOOR DUCHENNE, ER IS VEEL GELD NODIG
OM MEDICIJNEN TE MAKEN VOOR DEZE
SPIER ZIEKTE .VANDAAR DAT WE NU EEN
KIEN AVOND HOUDEN.
DE PRIJZEN ZIJN gesponsord door
ONDERNEMERS, VRIENDEN, KENNISSEN.
GRAAG TOT 28 APRIL OM 20.00 IN ZAAL
KLEINGELD IN ZIJTAART.
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BRIDGEN
Bridge ZBC 12 april 2016
Lijn A
1 Jan Rijkers & Toos v. Berlo
2 Gerard Bekkers & Hannie Habraken
3 Jacqueline Brus & Riet Koevoets
4 Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
5 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
6 Bert Kanters & Diny Kanters
7 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
8 Ad Koevoets & Jo van de Tillaart
9 Riet v. Hout & Corry Kastelijn
10 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
11 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
12 Ben v.d. Steen & Cor Mollen
13 Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
14 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
15 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
Lijn B
1 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
(2) Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
(2) Anneke Jans & Maria Pepers
4 Ria Veldhuis & Mien Vissers
5 Hein de Wit & Jo de Wit
6 Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
7 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
8 Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
9 Clasien Nolle & Trudy Smulders
10 Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
11 Lilian Harbers & Rob Harbers
12 Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel
13 Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers

Piet v.d.Hurk
Mies Gibbels
Toon Cissen
Frans v.d.Broek
Toon Opsteen
Mies Gibbels
Wim v.d.Sanden
Frans v.Leuken
Cor v.Zutphen
Jan v.d.Oever
Cor v.Zutphen
Jan de Wit
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SPORTAGENDA
65,49
62,85
58,33
57,71
53,47
51,46
50,42
47,71
47,22
46,18
43,75
43,06
42,01
40,28
40,07
61,67
57,08
57,08
55,00
54,58
52,08
49,58
47,50
46,67
45,42
42,50
41,67
39,17

BILJARTEN
Biljarten KBO 14 april 2016
Tonnie v.Uden
31 - 52 Jan Rijkers
16 - 23 Toon Opsteen
34 - 42 Toon Nelissen
30 - 33 Cor Coppens
22 - 26 Wim Kremers
25 - 29 Jan de Wit
28 - 28 Wim Kremers
25 - 26 Jan v.Uden
17 - 17 Toon Cissen
70 - 61 Rien v.Tiel
29 - 24 Tonn Verbruggen 23 - 14 -

20 april 2016 – 27 april 2016

38v16
39v37
70 - 44
21 - 23
34 - 30
39 - 24
45 - 44
42 - 40
61 - 38
17 - 15
61 - 32
28 - 11

Nederlaag toernooi Odiliapeel - Zijtaart 15 april 2016
A.de Groot
102 - 88 - Cor v.Zutphen
66 - 78
J.Shaatman
41 - 36
- Toon Cissen
58 - 51
A.v.Roosmalen 38 - 35
- Wim v.d.Sanden 47 - 68
P.Smits
35 - 21
-Frans v.Leuken
42 - 39
H.v.Helvoort 31 - 32
- Tonnie v.Uden
32 - 45
H.v.Deurzen 26 - 29
- Toon Opsteen
28 - 48
W.Kerstens
22 - 18
- Wim Kremers
24 - 24
P.v.Hoenselaar 19 - 13
- Tonn Verbruggen 23 - 32
J.v.Driel
16 - 16
- Cor Coppens
23 - 38
L.Nabuurs
14 - 9
- Jan Rijkers
17 - 21

W.T.C. Zijtaart
zondag 24 april 2016 8:30u Over de Maas Niftrik
Hoogeerd
koningsdag 27- april -2016
9:00u Bloesem- en
Ooievaarstocht Kerkdriel " Natuurlijk Kersvers"
koningsdag 27- april -2016
8:30u Oranjetocht/
Maasheggen Horst/Schijndel
zondag 1 mei 2016
8:30u De Rustende Jager
Biezenmortel 't Gommelen
VOW Jeugd 23 april 2016
ONDO A1 uit
VOW A1
VOW B1 thuis Bruheze B2
VOW C1 thuis Venhorst C2
Avanti'31 C3G
uit VOW C2
VOW D1
Rhode E6 uit
VOW E1
VOW E2 thuis Irene E3
Blauw Geel'38/JUMBO F3 uit VOW F1
VOW F2 thuis Rhode F11G
VOW F3M thuis WEC F4
VOW MA1 thuis RKSV Heeze MA1
VOW MB1 thuis ST SSS '18/Holthees MB1
Irene MC1 uit
VOW MC1
VOW MD1 thuis ST Fiducia/Elsendorp MD1
VOW ME1 thuis Nooit Gedacht ME2

14:30u
14:30u
13:00u
13:00u
vrij
10:30u
9:30u
10:15u
10:30u
10:30u
14:30u
14:30u
13:15u
11:30u
9:30u
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LET OP AFWIJKENDE SPEELDATA
ivm Mudrace komend weekend
VOW Senioren 21 april 2016
VOW H4 thuis Boerdonk 3
19:00u
VOW Senioren 23 april 2016
SCMH
uit
VOW Veteranen
17:00u
VOW VR30+1 thuis ERP VR30+1
16:30u
VOW H2 thuis Heeswijk 4
17:00u
SCMH
uit
VOW H3
17:00u
VOW Senioren 24 april 2016
VOW H1 thuis Brandevoort
14:30u
VOW Senioren 26 april 2016
VOW VR1
thuis Berghem Sport VR1 19:15u

SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 11 april 2016
VOW MB1 - SJVV MB1
13 april 2016
Rhode A3
- VOW A1
14 april 2016
VOW D1
- ST Elsendorp/Fiducia D1
16 april 2016
VOW A1
- Lierop A1
VOW B1
- Blauw Geel'38/JUMBO B4
Boekel Sport C3 - VOW C1
VOW C2
- Rhode C5
Rhode D5
- VOW D1
VOW E1
- Venhorst E2G
Rhode E9G - VOW E2
VOW F1
- Rhode F3
Nijnsel/TVE Reclame F2G - VOW F2
Rhode F10G - VOW F3M

20 april 2016 – 27 april 2016
RPC MA1
VOW MB1
VOW MC1
VOW MD1
VOW ME1

-

VOW MA1
Erp MB1
Sparta'18 MC1
HVCH MD1
UDI'19/Beter Bed ME1

VOW Senioren 16 april 2016
VOW Veteranen
UDI'19
VOW VR30+1
Vrij
VOW Senioren 17 april 2016
LSV 1
VOW H1
VOW H2
Sparta '25 5
Erp 5
VOW H3
VOW H4
UDI'19/Beter Bed 15
Nooit Gedacht VR2
VOW VR1
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1 3
4-0
3-1
0-5
0-3

5-3

0-3
1-3
4-1
3–3
3-0

LSV - VOW 0-3 (0-2)
2-3
1-1
6-1
2-4
7-1
3-0
3-1
3–1
2-2
10 - 1
1-4
1-0
1-0

17 apr 2016
Gemakzuchtig VOW wint met 0-3
In de week dat Annie vd Ven 62 werd, ging VOW vandaag
naar Lennisheuvel.
Reeds na 2 minuten was het al raak. Een corner van Rene
van Zutphen werd niet goed verwerkt door de verdediging
van LSV en daar stond de vrije Bart vd Laar, die de 0-1
tegen de touwen werkte. Daarna was het VOW wat het spel
maakte en LSV niet aan het voetballen toe liet komen. Na
enkele kansen onbenut te laten was het in de 25ste minuut
de aanvoerder Michel Tielemans die vanaf ongeveer 25
meter de bal hard en zuiver in de lange hoek plaatste 0-2.
De scheidsrechter die het na 41 minuten mooi geweest
vond, floot af voor de rust.
Na rust een VOW wat de wedstrijd al in de zakken had
(leek het). Pas na 65 minuten was er weer een juich
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moment vanuit het uit vak in Boxtel. Een schitterende vrije
trap van Bart vd Laar ging onderkant lat uit het doel, waar
Mark vd Ven oorlog maakte in de 16 was het Rick vd
Linden die eenvoudig binnen kon koppen 0-3.
Na deze goal viel er aan beide kanten niet veel meer te
genieten, 3 punten voor de mannen uit Zijtaart.
Volgende week SV Brandevoort thuis. Een revanche van de
wedstrijd uit daar.
® Jeroen Bosch

20 april 2016 – 27 april 2016
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• De uitslag.
Hieronder staat de lijst van de deelnemers en hun
resultaten. Het is duidelijk dat er om elke pion gestreden
moest worden. In de top 10 behaalden 8 teams eenzelfde
score met een gelijk aantal wedstrijdpunten. Hier moest dus
het aantal binnengebrachte pionnen de beslissing brengen.
Het is dus niet voldoende te winnen, men moet ook winnen
in stijl, liefst met een groot verschil.

Pos Naam
1 Monique Bekkers/Marja Kanters
2 Martine en Brad Broks
Winnaars van het groot Zijtaarts
3 Cor en Maria vd Aa
Keezen toernooi 2016.
4 Manita vd Akker/Paula vd Akker
5 Jos vd Heijden/Adri Hendriks
Na een bloedstollende 5e ronde van het keezen toernooi kon 6 Marjan Kandelaars/Linda Penninx
Twan van de Meerakker aan Marja Kanters en Monique
7 Buurvrouw en Buurvrouw
Bekkers de wisselbeker, bioscoopbonnen, een Keez bord
8 John Bekkers/René Dekkers
en de bloemen overhandigen. Iedereen begreep dat het
9 Marion vd Akker/Rita vd Hurk
applaus bijzonder op zijn plaats was. Bijna 50 teams
10 Mirelle en Rianne v Kemenade
hebben mee gestreden om de hoofdprijs in de volle
11 Pasopperkes
huiskamer van Zijtaart: In het Klooster werd op het scherpst 12 Chris vd Ven/John v Zoggel
van de snede gestreden om de eer. Natuurlijk in een
13 Nolda en Mari v Zutphen
sportieve en gezellige sfeer: de ietwat verhitte gezichten
14 Gerty vd Bosch Habraken/
werden gekoeld met wat water en soms nog beter, met een
Martijn Cissen
wijntje of pilsje.
15 Jos vd Laar/Tonnie v Dommelen
• Goede organisatie.
16 Dany vd Ven/Demi Kats
Iedereen was vol lof over de goede organisatie en vlotte
17 Benita Verbakel/Rian v Stiphout
manier van wisselen en koppeling van de teams. Het
18 Adrienne Bekkers/Maria Dekkers
wisselen van tafel na elke ronde duurde niet meer dan 3
19 Mary Bosch/Monique Kerkhof
minuten. Het wat verlengen van de speeltijd zorgde
20 Anja v Sleuwen/Marjan Jonkers
duidelijk voor wat minder stress bij de teams. Harrie vd
21 Els vd Berg/Anja Hoevenaars
Linden zorgde voor het uitreiken en ophalen van de score
22 Dorienne vd Lockand/
lijsten. Martijn van de Wetering wist het enorme aantal
Marijn Kandelaars
teams (een record aantal in ons korte bestaan) op tijd te
23 Robert v Uden/Johan v Uden
bedienen van de wedstrijdformulieren. De tussentijdse
24 Anita vd Laar/Mariette vd Laar
uitslagen werden vlot verwerkt, de teams opnieuw verdeeld 25 Anouk v Kessel/Lindy vd Hurk
in winnaars/verliezers.
26 Loes en Heidy vd Linden
27 Jan v Oort/Petra v Oort
28 Maarten Kanters/Karel Bekkers
29 Ilona Bosch/Jill vd Dungen
30 Jaqueline en Niels v Dommelen
31 Diane v Eert/Ella Habraken
32 Roland v Lee/Pieter vd Hurk
33 Riky v Oort/Joke vd Boogaart
34 John en Monique de Wit
35 Francien en Adriaan vd Donk
36 Jan vd Akker/Hans vd Hurk
37 Paulien vd Berg/Mirco Babin
38 Dorethe vd Ven/
Angelique v Asseldonk
39 Maria/Maria
40 Sjaak v Lierop/Henri vd Linden
41 Marcia vd Oever/Maria v Eert
42 Anja v Boxmeer/Francien vd Akker
43 Julia Gottenbos/Yara vd Cammen
44 Jan vd Berg/John Hoevenaars
45 Marjon Vogels/Lenie vd Rijt
46 Mieke v Boxmeer/Jo d Bie
47 Roy v Eert/Marianne v Loon
48 Zutjes

Score Secsc
10
100-78
8
99-87
8
99-89
8
98-89
8
97-90
8
98-91
8
92-86
8
93-89
8
96-94
6
95-79
6
98-85
6
96-85
6
97-87
6
6
6
6
6
6
6
6

98-90
96-90
97-92
94-90
96-93
92-90
93-92
79-81

6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

93-95
88-91
91-95
86-96
97-87
96-90
90-87
85-82
94-92
88-87
88-92
91-97
90-96
91-98
84-92
87-95

4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0

86-94
93-96
88-97
84-94
81-91
85-97
85-98
83-97
82-97
83-99
87-100
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• Spel voor iedereen.
Het keezen spel laat zien dat kennis van zaken en een
stevige oefening niet gegarandeerd tot kampioenschap
leiden. Veel nieuwe gezichten voeren de lijst aan. Een
duidelijk teken dat het spel heel geschikt is om iedereen,
ook de minder geoefenden, een uitzicht te bieden op de
overwinning. Zoals de winnaars aangeven, “we hadden
vanavond veel geluk” Mooi ook dat de vele sponsoren het
mogelijk maken het toernooi voor een lage prijs te laten
doorgaan. Dat willen we graag volhouden zo.

20 april 2016 – 27 april 2016
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Hoogen een prijs in de wacht te slepen. Er waren
winstpunten voor Lieke Blokx, Liza Rovers, Lica van
Liempd en Shirly van Dijk.
Ook vond de Bixie in de middag plaats met als thema
‘Lente’. Er was gelegenheid om een Bixie proef te rijden en
een parcours te springen. Wat gaf dat een mooie aanblik:
jonge ruiters en amazones die verkleed op hun versierde
pony zaten. De dag werd afgesloten met een eindspel, de
stoelendans! Dat was prachtig om te zien.
We willen deelnemers en vrijwilligers bedanken, de
organisatie heeft ervan genoten.
De behaalde prijzen
Paarden dressuur
Klasse B
Elja Barten
Halo Bellie
Anouk Blokx
Klasse M1/M2
Loes van Asseldonk
Monique van Berkel

Pl. Pnt.
Pl. Pnt.
2de
192
1ste
185
de
2
182

Fitzroy
Annelia

4de

194

Pony’s dressuur
Klasse ABC B
Sophie van der Vorst
Casper
Klasse CDE L1/L2
Nikki van den Hoogen Cocktail
2de

Onderschrift::…………………………………………..
Volgend jaar weer een keezen toernooi: jaaaaaa, heel graag!
“Zes!” zal dat weer met plezier ter hand nemen.
“Zes!” van EGZ. Evenementen Groep Zijtaart.

Ruitersport Zijtaart – Geslaagde en
druk bezochte wedstrijddag!
Afgelopen zondag was het zover. De door Ruitersport
Zijtaart georganiseerde dressuur- en Bixiewedstrijd voor
pony’s en paarden vond plaats.
Om 10.00 uur begon de dag met paardendressuur. Van de
laagste tot de hoogste klasse werd er gestart door
verschillende ruiters van de club en de regio eromheen. Er
werden meerdere prijzen gehaald door onze eigen ruiters,
Elja Barten en Loes van Asseldonk wonnen zelfs hun
klasse! Anouk Blokx en Monique van Berkel belandden
keurig in de top drie. Nathalie Blokx, Meike van Kampen,
Anne Martens en Dirkje Aarts scoorden allemaal
winstpunten.
In de middag startte het ponydressuur. Ondanks de vele
deelnemers wisten Sophie van der Vorst en Nikki van den

1ste
3de

202
195

2de

191

197
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Best of Seven
Op donderdag 21 april a.s. gaat de 2e editie van de Best of
Seven van start. Een korte biljartcompetitie tussen de zeven
hoogste spelers van de afgelopen Zijtaartse
biljartkampioenschappen. Evenals afgelopen jaar worden
ook dit jaar de wedstrijden gespeeld in ’T Dorpskaffee.
In 7 donderdagen wordt de competitie afgewerkt, waarna
op donderdag 9 juni de finale tussen de nummer 1 en 2
wordt gespeeld. De wedstrijden beginnen telkens om 20.00
uur.
Wilt u een wedstrijd op een wat hoger niveau zien, dan is
een bezoekje zeker aan te raden.

20 april 2016 – 27 april 2016
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Iedereen die onze jubilarissen wil komen feliciteren en/of
wil genieten van de muziek, is van harte welkom. Toegang
is gratis.
Het bestuur van fanfare Sint Cecilia.

Beestenboel tijdens de Miniorendag in
Reek

Zaterdag 16 april zijn we met
onze minioren naar de
miniorendag in Reek geweest.
Daar moesten we helpen de
ontsnapte dieren uit
A.s. donderdag staan de eerste wedstrijden op het
Madagaskar terug te vinden. Samen met de andere minioren
programma:
uit het district hebben we ’s ochtends allerlei spellen gedaan
20.00 uur Hans v Erp 100 car. - Toon Verbruggen 110 car.
en op die manier handige gadgets bij elkaar gesprokkeld,
21.15 uur Martien Verbruggen 100 car. - Cor vd Hurk 90 car.
die we in konden zetten bij het vangen van de dieren. Na de
22.30 uur Mark Verbruggen 110 car. - Ruud Cissen 120 car.
lunch bleken de dieren gespot te zijn in de nabijgelegen
Vrij: Leon Cissen 90 car.
wijk en moest iedere Jong Nederland-afdeling een dier
vangen. Jong Nederland Zijtaart moest achter de ontsnapte
Daarna wordt er gespeeld op de donderdagen: 28 april; 5
leeuw aan. Nadat we hem gelokt hadden met een stukje
mei; 12 mei; 19 mei; 26 mei; 2 juni. De finale is op
‘biefstuk’ is hij gevangen en weer terug naar zijn
donderdag 9 juni om 21.00 uur.
verblijfplaats gebracht. Het was een leuke dag en gelukkig
Het zal er ongetwijfeld spannend aan toe gaan, waarbij u als is het droog gebleven! Benieuwd naar de foto’s? Kijk op
www.jongnederlandzijtaart.nl of ga naar onze
publiek van harte welkom bent.
facebookpagina.
Groetjes, Jong Nederland Zijtaart

Jubilarissen concert
Aanstaande zaterdag 23 april organiseert fanfare Sint
Cecilia haar jaarlijkse jubilarissen concert voor 9 personen.
Zij allen maken zich al jaren op een of andere wijze
verdienstelijk voor onze muziekvereniging.
De personen die in het zonnetje worden gezet zijn:
1. Anne Marie van Dinter 25 jaar bestuurslid en lid
van de majorette
2. Karen van de Linden 25 jaar lid van de fanfare
3. Thijs Habraken 25 jaar lid van de fanfare
4. Marieke van Lankvelt 12 ½ jaar lid van de
fanfare
5. Maaike Beckers 12 ½ jaar lid van de majorette /
dansgroep Return
6. Hans van de Ven 50 jaar erelid van de fanfare
7. Mari van Nunen 50 jaar lid van verdienste en
vriend van de fanfare

8. Tiny en Diny van de Linden 12 ½ jaar
honorair lid
9. Tonny van de Tillart 40 jaar lid van
verdienste
Dit jubilarissenconcert wordt gehouden in het Dorpshuis,
aanvang 19.30 uur. Het geheel wordt omlijst met een mooi
muzikaal programma dat wordt uitgevoerd door onze
fanfare, slagwerkgroep, majorettes en dansgroep Return.

Afsluiting muziek op school: aanmelden
cursus ‘ muziek is cool’ en proeflessen op
een instrument!
Afgelopen weken hebben de kinderen van groep 4/5 van de
basisschool muzieklessen aangeboden gekregen vanuit
fanfare Sint Cecilia. Wat de kinderen hebben geleerd willen
zij graag aan u laten horen tijdens de slotuitvoering op 21
april om 18.30 uur in de kapel van het Dorpshuis.
Na de uitvoering is er de mogelijkheid tot inschrijven voor
de cursus ‘muziek is cool’. Kinderen leren spelenderwijs
kennis maken met muziek. Zoals zingen, bewegen op
muziek, noten lezen en leren op een klokkenspel te spelen.
Deze cursus is met name bedoeld voor kinderen uit groep 3
en 4.
Daarnaast is er de mogelijkheid tot inschrijven voor drie
gratis proeflessen op een instrument naar keuze. Heb je
geen muzieklessen vanuit de fanfare gehad, maar wil je
graag een instrument leren bespelen? Kom dan naar de
slotuitvoering op 21 april! Ook ouders, broertjes/zusjes en
opa’s/oma’s zijn welkom!
Wat:
Afsluiting muziek op school
Waar:
Kapel van het Dorpshuis
Wanneer:
Donderdag 21 april
Tijd:
18.30 uur
Entree: Gratis
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VOW op de drempel van de 1e
MudRace:
De organisatie van de VOW MudRace is bezig met de
afwerking van de laatste details voor de MudRace van
aanstaande zondag. Het idee om een MudRace te
organiseren in Zijtaart, ontstond 7-8 maanden geleden
vanuit de activiteitencommissie van VOW en was een
initiatief van Alco Brugmans welke net was toegetreden tot
deze commissie. Nieuwe leden, nieuwe ideeën en dus gelijk
een mooi nieuw groot evenement voor Zijtaart vanuit
VOW. Al snel werd er een werkgroep gevormd met Alco
Brugmans, Petra van Gorkum, Dorienne vd Lockand,
Nicole van Zutphen, Pieter Jan vd Elzen, Sjuul van
Zutphen, Rob Verbruggen en John de Wit. Nadat de eerste
samenkomst en plannen voor de route klaar waren, zijn we
naar de gemeente gegaan om te kijken waar we rekening
mee moesten houden betreffende vergunningen. Al snel
werd duidelijk dat we de organisatie verder vorm konden
gaan geven daar we al snel groen licht kregen vanuit de
gemeente. Vrijwilligers werden gevraagd via alle soorten
media en de obstakels kregen op de tekentafel vorm. Enkele
obstakels moesten vooraf getest worden om er zeker van te
zijn dat het een echt obstakel gaat worden. Bedrijven
werden benaderd om mee te helpen zodat we de obstakels
ook konden gaan bevestigen. Carlo van Kessel en Hans van
Lankveld waren al snel bereid om diverse
grondwerkzaamheden te verrichtten. Omliggende
fietszaken voorzagen ons massaal van kapotte
binnenbanden zodat we ook een tijgerweb konden maken
van 12 meter.
Bouwbedrijf Verbruggen was ook snel bereid om
bouwmaterialen ter beschikking te stellen zodat we ook
bouwtechnisch niets tekort kwamen. Binnen Zijtaart leeft
de MudRace dan ook echt en dat merk je aan het aantal
vrijwilligers en bijdrage door het Zijtaartse bedrijfsleven.
Echt leuk om zoiets te organiseren wanneer er zoveel
medewerking is, geeft de organisatie aan. Ook binnen
andere verenigingen merkte we dat de MudRace begon te
leven en zodoende melden jong Nederland zich vrijwillig
om ook een obstakel te maken voor de Run waarmee we nu
dus een 18 obstakels hebben.
Voor de 1e editie hebben we ook bewust voor een
recreatieve race gekozen om eerst maar eens te kijken wat
er op ons af gaat komen. Volgend jaar kijken we of we naar
een officiële Race willen of dat we het zo willen houden.
Tevreden kijkt de organisatie al terug op het aantal
inschrijvingen maar het kan natuurlijk altijd beter.
Inschrijven kan nog steeds via vow.mudrace@hotmail.com
en als je zondag naar het sportpark van VOW Zijtaart komt,
kun je jezelf ook nog gewoon opgeven.
Kleine Run van 1,1 km start om 10:30 uur. Kosten € 2,50
voor leden, € 4,- voor niet leden VOW
Grote Run van 5,1 km start om 13:00 uur (deelname
mogelijk vanaf 12 jaar). Kosten € 5,- voor leden, € 7,50
voor niet leden van VOW.

Ik heb zo iets stóms gedaan!!! (Over
perfectionistische blunderaars)
Niemand blundert graag. Als we bv. uitglijden staan we
snel op, zodat niemand het heeft kunnen zien. De pijn komt
daarna. Toch is een keer een blunder maken helemaal niet
erg. Het zet alles weer in perspectief. Toch zijn er veel
mensen die niet kunnen lachen om hun eigen blunders. Ik
heb daar zelf ook wel eens moeite mee, bv. toen ik bij een
van de eerste computerlessen (inderdaad 100 jaar geleden)
de verkeerde knop indrukte. Alle computers zaten op één
stopcontact aangesloten en door de verkeerde knop in te
drukken, schakelde ik alle computers uit!!! O oh, wat
voelde ik me stom! De leerkracht zei: “wil je dat nooooit
meer doen?” Ik kon wel door de grond gaan.
Onderweg naar huis had ik nóg rode wangen van schaamte,
voelde ik me vréselijk, want al die mensen hadden zitten
typen en bijna niemand had tussentijds iets opgeslagen.
Men was alle gegevens dus kwijt….allemaal míjn schuld!!
Toen ik het ’s avonds tegen mijn man (vol schaamte nog)
vertelde, begon hij te schaterlachen. Eerst viel mijn mond
open, maar toen drong het tot me door dat je er ook om kon
lachen….. Dat was bevrijdend!!
Sommige perfectionistische mensen die stomme dingen
doen (en wie doet dat nooit??) kunnen daar niet voor
uitkomen. Juist wanneer je om je eigen stommiteiten en
blunders kunt lachen, wordt het leven lichter en
gemakkelijker.
Mensen die zichzelf té serieus nemen en geen fouten mogen
maken, maken het zichzelf en anderen vaak te moeilijk. Ik
hoop dat ze aan deze biecht iets hebben. Voor degenen die
misschien op dezelfde computerles zaten
als ik, sorry het was niet expres.
Nellie Timmermans-van de Kamp,
Interpunctie
Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
www.interpunctie.nl
info@interpunctie.nl
telefoonnr. 0413-310795 of 06-21.59.24.35.
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BUURTVOETBALTOERNOOI 2016
Evenals voorgaande jaren organiseert V.O.W. ook dit jaar
weer
een voetbaltoernooi voor alle buurtschappen van Zijtaart.

Dit jaar vindt het evenement plaats op
woensdag 11 mei, woensdag 18 mei en vrijdag 27 mei
op sportpark De Vonders te Zijtaart.
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De deelname is gratis.
Men kan zich inschrijven tot 6 mei a.s. bij
Petra van Gorkum petravangorkum@ziggo.nl tel (06) 577
005 11
John de Wit john.dewit@live.nl tel. (06) 101 842 65
Enkele spelregels:
- Elk team zorgt zelf voor shirtjes
- Er moet bij het elftal minimaal 1 dame in het veld
staan.
- Is dit niet het geval, dan wordt het spel gespeeld
met een speler minder.
- Deelname vanaf B / MB junioren (vanaf 15 jaar)
- Bij gelijke kleur shirts moet de uitspelende ploeg
hesjes aan
Het wedstrijdschema wordt te zijner tijd toegezonden.
Voor de jongere jeugd organiseren we op 25 juni het
pannacook toernooi!
VOETBALVERENIGING V.O.W.

De wedstrijden starten om 20.00 uur.
Wij als organisatie hebben besloten om het toernooi om te
zetten naar een 7 x 7 toernooi.
Hierdoor hopen we het ook echt een buurt toernooi te
krijgen!
Bij de opgave moet dus doorgegeven worden hoeveel
spelers het team heeft (dames/heren/jeugd)
en wie de contactpersoon is met telefoonnummer.

FRIETJE BRABANT
VANAF 6 MEI
IEDERE VRIJDAGMIDDAG
VAN 16.30 T/M 18.30

FRIETWAGEN
OP HOEK PASTOOR CLERXSTRAAT /
PATER THIJSSENSTRAA
(WAAR DE VISWAGEN OOK STAAT)

MEI AKTIE
4 EURO FRIET + 6 SNACKS
10 EURO

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 25 nr. 29

Snel en makkelijk weten of je een (eerste)
huis kunt kopen? De Rabobank helpt!
De Nederlandse woningmarkt bouwt voort op de gunstige
marktontwikkelingen. De betaalbaarheid is in heel
Nederland verbeterd. Als je op zoek bent naar een nieuwe
woning en meer informatie wilt over een hypotheek, dan
kun je op maandagavond tussen 17.30 – 20.00 uur bij
Rabobank Uden Veghel (zonder afspraak) terecht.
“goed voorbereid op zoek naar jouw droomhuis”
“Wanneer je voor het eerst een woning wilt kopen, komen
er veel nieuwe dingen op je pad,” weet Nick van de Weijer,
financieel adviseur bij Rabobank Uden Veghel.” Daarom
gaan we met de klant tijdens het Hypotheek
Inloopspreekuur vrijblijvend in gesprek. We begeleiden
hem of haar bij de eerste én volgende stappen. We geven
meteen antwoord op vragen als; wat kan ik lenen? Wat zijn
de kosten en wat komt er allemaal bij? Hoe zit het met de
rente, hypotheekvormen en vooral mijn persoonlijke
mogelijkheden? Kan ik nog op vakantie? Dit zijn
belangrijke vragen om over na te denken. Tijdens het
inloopspreekuur bespreek ik dit soort zaken met klanten. Ik
hoor van veel starters terug dat zij het een fijne en
laagdrempelige manier vinden om te oriënteren, zonder dat
je hiervoor een afspraak moet maken. Én ze weten wat de
mogelijkheden zijn, waardoor ze gerichter naar een
geschikte woning kunnen zoeken. Zo voorkom je dat je
achteraf voor verassingen komt te staan.”
Kosteloos en vrijblijvend oriëntatiegesprek
Tijdens de inloopavonden krijgen klanten een vrijblijvend
en kosteloos oriëntatiegesprek met een financieel adviseur.
Nick legt uit: ‘We geven klanten inzicht in het maximale
bedrag dat zij kunnen en willen lenen. Ook gaan we in op
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de maandlasten die daarbij horen, kijken we naar de
gewenste hypotheekvorm en bespreken we de gevolgen van
keuzes voor vast of variabele hypotheekrente, lange of
korte rentevaste periode en het moment van terugbetalen
van de hypotheek. Hiervoor hebben we alleen een
salarisstrook nodig. Zo kunnen onze klanten goed
voorbereid op zoek naar een nieuwe of eerste woning. ’
Waar en wanneer vindt het inloopspreekuur plaats?
Iedere maandagavond van 17.30 tot 20.00 uur kun je bij de
Rabobank in Uden en Veghel terecht. Bij de Rabobank in
Boekel kun je iedere eerste maandagavond van de maand
op dezelfde tijd binnen lopen. Wil je meer informatie over
het inloopspreekuur of heb je andere vragen? Neem dan
contact op met een adviseur van de Rabobank via tel (0413)
21 92 22 of per e-mail via
financieeladvies.udenveghel@rabobank.nl.

Meierijstad bruist van de
Amateurkunst: iktoon!
Week van de Amateurkunst in Veghel, Schijndel en SintOedenrode
De landelijke week van de amateurkunst, de WAK, wordt
dit jaar maar liefst een hele maand van de amateurkunst. De
maand juni staat met het
thema ‘Iktoon’ in het teken
van amateurkunst en
amateurkunstenaars, jong en
oud. De landelijke opening
vindt dit jaar plaats op de
Noordkade in Veghel!

Zijtaarts Dartskampioenschap 2016
Dartclub Kleijngeld Zijtaart organiseert ook
dit jaar wederom het traditionele Zijtaarts
dartskampioenschap en wel op :

zaterdag 23 april
Iedereen die in Zijtaart woont of langdurig heeft gewoond en 16 jaar of ouder
is, kan hieraan deelnemen.
Deelname aan het dartkampioenschap is geheel gratis. Het toernooi wordt
gespeeld in Café Kleijngeld en begint om 20.00 uur.
Aangezien we graag op tijd klaar willen zijn, hebben we een limiet van 32
deelnemers.
Opgeven kun je bij Café Kleijngeld en indien het niet vol is tot 19.30 uur op
de avond zelf. Dartclub Kleijngeld Zijtaart
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UITNODIGING
voor de

JEUGDFIETSCROSS ZIJTAART
op zaterdag 28 mei 2016
Doe mee aan de Rabobank Jeugdfietscross.
Deze oproep is bestemd voor alle Zijtaartse meisjes en jongens tot en met
groep 8. Deelname is gratis.
Daag je klasgenootjes uit, vul onderstaand invulstrookje in en lever het vóór
25 april. Een mailtje sturen met je naam en geboortedatum naar
avzutphen@ziggo.nl mag ook.
De fietscross wordt gehouden op het paarden- en ponyoefenterrein
“De Leinse Hoefslag” aan de Leinserondweg.
Deelname is niet alleen gratis, maar alle deelnemers zijn winnaars!
Je wint niet alleen een penning voor de kermis en een mooie medaille, maar de
nummers één, twee en drie van elke fietsgroep krijgen een mooie beker!
Er wordt een programmaboekje gemaakt, met daarin de namen van alle
deelnemers. Zorg dus dat je naam ook in dit boekje komt.

Geef je op en doe mee aan de fietscross.
Wij rekenen op jullie!
WTC Zijtaart,
André van Zutphen
Pater Thijssenstraat 49
avzutphen@ziggo.nl
06-29605784
Invulstrookje
Naam: __________________________________ Meisje / jongen *
Leeftijd op 28 mei 2016: ____________________
Vul dit strookje in en lever het in vóór 25 april 2016.
*doorhalen wat niet van toepassing is.

Opmerking:
Boekjes worden op de basisschool in Zijtaart uitgedeeld.
Voor de verspreiding van de boekjes aan kinderen, die niet in Zijtaart naar school gaan,
graag opgave van adres.
Adres:_____________________________

