JUBILEUMUITGAVE
25 Jaar 'het Seiters krantje' in de bus
Ruim 25 jaar geleden is mede op initiatief van Stg. Zijtaarts Belang en het
kerkbestuur van onze parochie de wens naar voren gekomen dat "Zijtaart ook een
eigen krantje moest hebben". Een krantje met daarin ruimte voor
verenigingsnieuws, kerkberichten en overige informatie die voor onze dorpsgenoten
van belang is. Het moest zeker geen 'advertentiekrant' (...) worden. In de Veghelse
weekbladen werd ons plaatselijke nieuws steeds vaker ingekort of zelfs niet
geplaatst. Direct meldden zich enkele vrijwilligers om deel uit te maken van een
redactie. De eerste redactie bestond uit: Toon van der Aa, Bert Raaijmakers, Ietje
Rooijackers, Lenie van de Rijt en Jac Schuurmans. Cisca Coppens zorgde voor het
vergaren van de wekelijkse 550 exemplaren. Inmiddels verzorgt Tonny van den
Tillart dit al weer vele jaren en verspreiden we op dit moment 640 exemplaren.
Na herhaaldelijk overleg verscheen het eerste krantje op 23 september 1991: het 0nummer, een gefingeerd krantje in (kostenbesparend) A4-formaat. Zo zou het
krantje er wekelijks uit gaan zien. De negatieve dorpsgenoten destijds ("ze houden
het nog geen jaar vol") hebben we het tegendeel bewezen!! Stg. Zijtaarts Belang en
het Kerkbestuur schonken ons een startkapitaaltje. Louis van de Bilt bekostigde het
ontwerp van het logo en voorzag ons van een voorraad gekleurde voorbladen.
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KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 25 september 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)
Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Zus van de Ven en overl.ouders van de Ven- Aarts (vanw.verjaardag); Riek
van de Wetering en overl.ouders van de Wetering; Hans van Zoggel (vanw,trouwdag);
Marion Jonkers- van Zoggel; Mies en Anneke van Zoggel- van der Linden; Marietje van
der Linden-van Schaijk; Jaargetijde Dien Cissen- van Zutphen; Adriaan en An van
Dommelen- Thijssen en schoonzoon André; Overl.ouders van den Tillart- van Doorn, zoon
Jan, schoondochterMaria en kleinzoon Piet ; Overl.ouders Wuijtenburg- van Stiphout,
zonen Martien, Johan en Toon en schoonzoon Evert; Cornelis en Sientje Pennings en zoon
Rien; Johan van den Bogaard; Sien van Nunen- van Schaijk en overl.familieleden
(nms.Fam.van Schaijk); Wim van Schaijk; Chris Ketelaars (vanw.verjaardag); Overl.ouders
van den Biggelaar- van der Zanden en overl.familie
Getrouwd: Patrick van Zutphen en Petri Visser
Mededeling:
Pastores en Bestuur nodigen alle parochianen uit op de parochieavond,
op zaterdag 1 oktober a.s. om daar elkaar te ontmoeten. De samenkomst
vindt plaats in het Klooster v.d. Zusters Franciscanessen te Veghel.
De avond begint om 18.45 uur. Tijdens deze avond treedt
Geert Fierens op met zijn theaterstuk “Franciscus Spreekt”
een stuk van deze tijd, met woord, licht, muziek en zang.
Zie folders achter in de kerk en Het Dorpshuis.
U kunt gratis toegangskaarten afhalen bij
Christien van Helvoirt, Ceciliastraat 6.
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We moesten op zoek naar adverteerders om de kosten En hieronder staat de eerste advertentie van enkele van
te kunnen dekken. De hoeveelheid papier en het
onze trouwe adverteerders vermeld.
drukken kostten nl. handen vol geld. De donateursactie
'Weekblad Zijtaarts Belang moet blijven bestaan'
moest er aan te pas komen om te kunnen overleven. In
dit opzicht is er na 25 jaar weinig veranderd; we zijn
nog steeds helemaal afhankelijk van onze trouwe
adverteerders en donateurs.
Onze manier van werken is in die 25 jaar gelukkig wel
veranderd. In de beginperiode werd het vaak
nachtwerk op de maandagavond in het kantoortje bij
Toon van der Aa. Veel artikeltjes werden
handgeschreven aangeleverd, moesten nog in WP
getikt, gecorrigeerd en in kolommen gezet worden,
daarna knip- en plakwerk, vervolgens stencilen,
vergaren, nieten en tot slot huis aan huis bezorgd
worden. Later werd steeds meer kopij getypt
aangeleverd, maar dan nog moest het door Toon in
WP verwerkt worden. Hij wist velen na aandringen te
overtuigen van het gemak van floppy's en diskettes
(wat een vooruitgang!). Na het plotselinge overlijden
van Toon in 1998 werd zijn taak overgenomen door
Rita Raaijmakers, enkele jaren later werd zij weer
opgevolgd door Lonneke Schuurmans. Het emailverkeer kwam in beeld. Steeds meer artikelen
werden via e-mail aangeleverd: halleluja!! En jawel,
vanaf die tijd komt de krant wekelijks via e-mail tot
stand. Eén nadeel kleefde eraan: de redactieleden
zagen elkaar niet meer, en daarom hebben we één keer
per maand redactie-avond bij een van de leden thuis.
Gewoon gezellig, voor de sociale contacten.
Dit is voor ons ook de manier waarop we het die 25
jaren hebben kunnen volhouden. Want eerlijk, het is
niet niks: 50 maandagavonden per jaar en dat 25 jaren
lang. En toch doen we het iedere week weer met inzet,
en waarom? Omdat 'ons krantje' nog steeds
gewaardeerd en gelezen wordt, en omdat we ons
gesteund weten door alle trouwe adverteerders (45
Zijtaartse en 10 buitendorpse ondernemers) en
donateurs. (Helaas zijn er 70 inwoners van Zijtaart,nog
steeds, geen donateur... Erg jammer!)
Zonder jullie broodnodige en jarenlange steun hadden
we dit jubileum niet kunnen bereiken!!!
Heel veel dank aan jullie allen!
De redactie: Bert Raaijmakers, Lenie van de Rijt, Jac
Schuurmans, Lonneke Schuurmans, Tonny van de
Tillart en Ietje Rooijackers

N.B. voor de herinnering: op het gekleurd papier staat
ons allereerste krantje uit 1991 nog eens afgedrukt!
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BELANGETJES
Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons
brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid
om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip.
Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel.
(0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.
Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u
verpakt inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het
voetbalseizoen op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.
Voor meer informatie: 06-22496798.
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Dit houdt in, dat we een dag later bij elkaar komen;
dus op DONDERDAG 6 OKTOBER; aanvang
20:30 uur in de ontmoetingszaal van het dorpshuis;
-bij deze editie van ons plaatselijk weekkrantje zit nu een
aparte artikel met belangrijke onderdelen uit de
genoemde notitie, waarvan 3 varianten als concrete
situaties/opties worden onderzocht:
-het huidige tracé N279 recht door Veghel
-een ombuiging met een brug over het kanaal
-een ombuiging met een tunnel onder het kanaal
door
Deze 3 mogelijkheden zijn in beeld gebracht op kaarten
tijdens de presentatie door de provincie.

Gezocht: Oppas, voornamelijk in de periode komende De inloopbijeenkomsten van de provincie in ons dorpshuis
op donderdag 15 september werden goed bezocht. Naast
januari en februari. Tel: 06 - 424 075 47.
Gevonden: Een drone, inlichtingen bij Raaijmakers
Drukwerk tel.: 366613

Nieuws van de Dorpsraad
Flinke belangstelling tijdens de extra openbare
vergadering.
N.a.v. het actuele onderwerp “Wel of geen ombuiging
N279” waren er afgelopen woensdag 74 belangstellende
dorpsgenoten aanwezig tijdens de openbare vergadering.
Zowel door de Dorpsraad als door de werkgroep “Geen
omleiding N279” werden respectievelijk door Ad van
Nunen en Piet van den Tillaart de meest actuele informatie
meegedeeld en toegelicht.
Deze informatie uit “De Notitie Reikwijdte en
Detailniveau: MER-N279 Veghel-Asten” was pas 2 dagen
openbaar; toch werden er al concrete onderdelen aan de
orde gesteld. Uit de zaal kwam een aantal relevante vragen
en opmerkingen. Mede op basis hiervan is het volgende
afgesproken:
-iedereen kan naar eigen wens de notitie doorlezen/downloaden middels de site www.brabant.nl/terinzage
-neem deze opdracht op als een soort van “huiswerk”; dat
betekent dat iedereen, die wil reageren op die notitie een
concept zienswijze opstelt; (zie verder in dit artikel)
-het voorstel vanuit de dorpsraad om binnen korte termijn
weer een extra openbare vergadering te beleggen, werd
met grote meerderheid aangenomen; die bijeenkomst is
bedoeld om elkaar op de hoogte te stellen van alle
zienswijzen die tot dan toe zijn opgesteld door dorpsgenoten (m.a.w. het “huiswerk” meebrengen; hierdoor zal
er een pakket zienswijzen ontstaan, die ruim voor 24
oktober a.s. vanuit Zijtaart zal worden ingediend bij de
provincie;
-volgende week plaatsen we een concept zienswijze in
Zijtaarts Belang met nadere informatie over het invullen;
ook informatie over planschade zullen we dan verstrekken;
-de extra bijeenkomst is in de vergadering op

woensdag 5 oktober vastgesteld, maar het bleek dat
alle zalen in het dorpshuis dan reeds zijn bezet.

een redelijk aantal Zijtaartse inwoners waren er ook
belangstellenden uit de regio onder de ongeveer 200
bezoekers. Het was zeer positief, dat een flink aantal
opmerkingen en aandachts- punten ter plekke werden
genoteerd op de gepresenteerde kaarten van het traject.
Alle opmerkingen worden in het verdere proces
meegenomen.
Zie verder de aparte bijlage: Relevante informatie over
de N279-situatie bij Zijtaart.

Dank aan de redactie van Zijtaarts Belang voor het aanbod
verspreiding aan elk huisadres in Zijtaart. Tevens VAN
HARTE GEFELICITEERD met het 25-jarig bestaan van
onze Zijtaartse weekkrant; een compliment voor de
tomeloze inzet om telkens weer elke week ons te voorzien
van actuele berichten.
Duo-fiets
Het is bekend dat er veel gebruik gemaakt wordt van de
duo-fiets; ook in de vakantieweken was dat het geval.
Daardoor kan het zijn, dat er gebreken aan de fiets komen.
Het is dan praktisch om daarmee op de volgende manier om
te gaan:
-zelf niet aan de duofiets “sleutelen”, maar het mankement
doorgeven aan de Fietsenwinkel Zijtaart;
-daar kan men vaststellen wat er aan de hand is en
reparaties verrichten;
-we gaan er vanuit dat men in de Fietsenwinkel binnen
redelijk termijn het probleem oplost.
Als men zelf (met goede bedoelingen) gaat sleutelen aan de
fiets dan is de zekerheid van veilig gebruik niet
gewaarborgd en kan het leiden tot meer gebreken.
Met bovenstaande afspraken kan men op een prettige
manier gebruik blijven maken van de duo-fiets.
Tot zover deze mededelingen; zie ook onze website
www.dorpsraadzijtaart.nl

Dorpsraad Zijtaart
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Rode Kruis
De werkgroep van het Rode Kruis (Zijtaart) organiseert op
maandag 26 september 2016 om 14.00 uur een
ontspanningsmiddag voor ouderen en mensen met een
beperking. Deze bijeenkomst is in dorpshuis Het Klooster.
Heeft u belangstelling, dan kunt u zich melden bij: mevr.
M. Hooijmans, tel. 34 01 13 of bij mevr. M. van Hout, tel.
34 13 02.

Vredesmars
Leden van de Katholieke,
Protestantse, Hindoestaanse en
Moslimgemeenschappen in
Veghel verzamelen zich op 21
september voor een
gezamenlijke vredesmars. “Ieder
mens heeft recht op vrede. Daar
zullen we ons blijvend voor moeten inzetten,” motiveert
diaken Hans van Bemmel. “Het maakt niet uit waar je
geboren bent of met welke geloofsovertuiging je bent
opgevoed. Het gaat om verbroedering tussen mensen van
diverse religies en dat willen we laten zien.”
Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te doen. Om
18.00 uur verzamelen de deelnemers van de
Lambertusparochie en van de Turkse moskee zich op het
grasveld bij de pastorie van de Lambertuskerk aan de
Burgemeester Kuijperlaan. Van daaruit gaat de route via de
Mr. Van Coothstraat langs de Lambertuskerk naar de
Frisselsteinstraat, Hertog Janstraat en Beatrixsingel naar de
Marokkaanse moskee. Leden van deze geloofsgemeenschap
sluiten zich hier aan. De stoet gaat vervolgens naar de
Hoogstraat en stopt bij de Aa-brug. Hier voegen de mensen
van de Hervormde kerk zich bij de deelnemers.
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Gezamenlijk gaan ze naar het park waar de tocht eindigt.
Mensen met een rolstoel kunnen gebruikmaken van een
aangepaste route.
Vanuit iedere religie zullen voorgangers een kort woordje
spreken. Leerlingen van basisscholen zullen worden
gevraagd gedichten te schrijven en voor te dragen tijdens
deze viering. De woorden worden afgewisseld door muziek.
De bijeenkomst in het park zal ongeveer 45 minuten duren.
Mensen die niet lang kunnen staan, worden gevraagd om
zelf een (klap)stoeltje mee te nemen.

KBO
AGENDA
Maandag 26 september 13.00 uur: Regio biljarten
Maandag 26 september 13.30 uur: Fietsen
Dinsdag 27 september 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 27 september 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 27 september 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 27 september 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 28 september 13.30 uur: Keezen
Donderdag 29 september 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 29 september 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 29 september 13.00 uur: Competitie biljarten
Vrijdag 30 september 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van 15 september:
Jokeren:
Mien Ketelaars
122 pnt.
Rikken:
1. Henk v.d.Linden
90 pnt.
2. Willy v.d.Berkmortel
76 pnt.
3. Bert Vissers
57 pnt.
Poedelprijs Lenie Henst
- 20 pnt.
Loterij:
Rieky v.Zutphen
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buitenactiviteiten gehouden. IVN Veghel houdt
zondagmiddag 25 september het Oogstfeest in Natuurtuin ’t
Bundertje aan Patrijsdonk 53A in Veghel. IVN en
‘Dementie is zorg van de hele samenleving’
Alzheimer Nederland nodigen belangstellenden, mensen
‘Loop een eindje met ons mee’ is het thema waarvoor
met dementie en hun mantelzorger of begeleider, van harte
Alzheimer Nederland Afdeling Oss-Uden-Veghel heeft
uit om hen daar – tussen 13.00 en 16.00 uur – te bezoeken.
gekozen om de jaarlijkse Wereld Alzheimer Dag te vieren. Er zijn rondleidingen tussen de bloemenweides, perkjes en
De afdeling werkt daarvoor samen met de plaatselijke IVN- dierenweide met boerderijdieren en Alzheimer Nederland is
afdelingen. Verdeeld over het verzorgingsgebied (ongeveer aanwezig met voorlichters en voorlichtingsmateriaal.
gelijk aan dat van Ziekenhuis Bernhoven) zijn komende

zondag een vijftal activiteiten. In Veghel haakt Alzheimer
SPORTAGENDA
Nederland in op het Oogstfeest van IVN Veghel in
natuurtuin ’t Bundertje.
In het verzorgingsgebied van Ziekenhuis Bernhoven wonen W.T.C. Zijtaart
4.100 mensen met dementie. Van hen wonen er zo’n 3.000 Dames en Heren: 23 t/m 25 september, fietsweekend in
Lochem.
thuis; één derde van hen woont zelfs alleen. Met deze
Senioren: woensdag 28 september, Kapellen en Keskes,
cijfers geeft afdelingsvoorzitter Fer van Campen de
pauze in Elsendorp ‘Gasthoeve de Dompt’, vertrek 8.30
urgentie aan: “Het komt erop neer dat in iedere straat wel
uur.
iemand woont die aan deze ziekte lijdt. Het is dus niet
alleen het probleem van de patiënt of van de mantelzorger,
maar het is een probleem van de hele samenleving.” Van
V.O.W. Jeugd
Campen vervolgt: “Daarom is aandacht voor dementie zo
VOW Jeugd 24 september 2016-09-20
belangrijk. Zodat we sámen kunnen werken aan een
VOW JO19-1
- Mariahout JO19-2
14:30u
dementievriendelijke gemeenschap.”
FC Uden JO17-2
- VOW JO17-1
14:45u
De afdeling grijpt Wereld Alzheimer Dag aan om het
VOW JO15-1
- Schijndel/DE WIT JO15-3
13:00u
landelijke streven naar een “Dementievriendelijke
Handel JO15-2
- VOW JO15-2
11:30u
Samenleving” onder ieders aandacht te brengen. In
VOW JO13-1
vrij
samenwerking met een aantal IVN-afdelingen worden
Boskant JO11-1G - VOW JO11-1
9:30u
VOW JO11-2
-- UDI'19/Beter Bed JO11-9
9:30u
Nijnsel/TVE Reclame JO11-2 - VOW JO11-3
9:45u
Schijndel/DE WIT JO9-3 - VOW JO9-1
9:00u
Blauw Geel'38/JUMBO JO9-10 - VOW JO9-2
10:15u
VOW JO9-3
- ELI JO9-4G
10:30u
VOW MO19-1
- MULO MO19-1
14:30u
Rhode MO19-1
- VOW MO19-2
14:30u
VOW MO15-1
- Nijnsel/TVE Reclame MO15-1 13:00u
VOW M015-2
- SJVV MO15-2
12:00u
VOW M013-1
- FC Uden MO13-1
11:30u
VOW MO11-1
- HBV MO11-2
9:30u

IVN Veghel en Alzheimer Nederland
vieren samen Wereld Alzheimer Dag

VOW Senioren 24 sept 2016
15:30u
16:00u

Venhorst
EVVC VR30+1

VOW Veteranen
VOW VR30+1

VOW Senioren 25 sept 2016
14:30u
10:00u
10:00u
11:00u

VOW H1
Boskant 4
Prinses Irene 9
ST VOW/WEC VR1

Avesteyn 1
VOW H3
VOW H4
FC de Rakt VR1

SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 17 september 2016
Avesteyn JO19-1
VOW JO17-1

- VOW JO19-1
- Ollandia JO17-1
Blauw Geel'38/JUMBO JO15-3 -VOW JO15-1
VOW JO15-2
- Rhode JO15-4
VOW JO13-1
- Blauw Geel'38/JUMBO JO13-6
VOW JO11-1
- Avanti'31 JO11-3G
VOW JO11-2
- UDI'19/Beter Bed JO11-10
Rhode JO11-8G
- VOW JO11-3
VOW JO9-1
- vrij

1-3
5-1
3-3
4-4
8-0
2-1
4-3
2-6
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Erp JO9-6
Mariahout JO9-3G VOW MO19-1
Hapse Boys MO19-2 -

VOW JO9-2
VOW JO9-3

1-0
1-0
UDI'19/Beter Bed MO19-1
0-0
VOW MO19-2
7-3
ST Herpinia/OKSV MO15-1 - VOW MO15-1
0-1
VOW MO15-2
- ST Avesteyn/Heeswijk MO15-1 0 - 2
DVG MO13-1
-VOW MO13-1
2-7
VOW MO11-1
-UDI'19/Beter Bed MO11-1
0–7

VOW Senioren 17 sept 2016
VOW Veteranen

Keldonk

5-1

VOW Senioren 18sept 2016
WEC 1
WEC 3
VOW H3
VOW H4
SES VR1

VOW H1
VOW H2
Boekel Sport 5
DVG 6
ST VOW/WEC VR1

3-1
2-3
4-1
0-3
3-3

INSCHRIJVEN
BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN
ZIJTAART
Degenen die mee willen doen aan de Zijtaartse
biljartkampioenschappen, maar zich nog niet hebben
opgegeven, kunnen dat nog doen tot en met dinsdag 27
september a.s..
Aan de Zijtaartse biljartkampioenschappen mogen alle
inwoners van Zijtaart vanaf 15 jaar meedoen alsook de
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leden van Poedelpret en de Zwijntjes. Daarnaast mogen ook
oud inwoners van Zijtaart meedoen. Onder oud inwoners
van Zijtaart wordt verstaan, zij die het afgelopen jaar
hebben meegedaan en zij die in de jaren 2011 t/m 2015
minimaal 3 keer hebben meegedaan. De bedoeling hiervan
is dat mensen die helaas genoodzaakt zijn buiten Zijtaart te
gaan wonen en graag mee willen blijven doen, die kans ook
krijgen.
Ook voor de jeugd van 10 t/m 14 jaar willen we weer
proberen een kampioenschap te houden. Het minimale
aantal deelnemers hiervoor is 4. Als we voldoende
deelnemertjes hebben, zullen zij op zondagmiddag 30
oktober de strijd met elkaar aanbinden.
Het inschrijfgeld bedraagt € 7,00 (voor de jeugd € 4,00) en
moet bij het inschrijven worden voldaan.
INSCHRIJVEN:
Inschrijven voor de Zijtaartse biljartkampioenschappen kan
bij:
- Café Kleijngeld, Past. Clercxstraat 55;
- Gerard Oppers, Past. Clercxstraat 79.
Bij het inschrijven kan men opgeven wanneer men
verhinderd is. In de voorrondes van maandag 24 t/m
maandag 31 oktober kunnen we hiermee rekening houden.
Toch verzoeken we om de data van verhindering beperkt te
houden, omdat het voor ons anders onmogelijk wordt om
met alle wensen rekening te houden. Het toernooi duurt
slechts 12 dagen en in die periode moeten toch alle
wedstrijden worden gespeeld. De wedstrijden beginnen
dagelijks om 18.45 uur, op zaterdag en zondag kunnen de
wedstrijden al eerder beginnen (afhankelijk van het aantal
deelnemers).
De Zwijntjes en Poedelpret

OOGSTFEEST IN DE NATUURTUIN
Zondag 25 september, 13.00 – 16.00 uur
September is oogstmaand! Op zondag 25 september
organiseert natuurvereniging IVN samen met de
Natuurtuin ‘t Bundertje het Oogstfeest.
Geniet van de rijke oogst van het seizoen: appeltjes van
lokale telers, herfstsoep, kruidenthee uit onze kruidentuin
met daarbij een heerlijke oogstkoek. Het landleven vieren
we met demonstraties wandelstokken snijden en
wilgentenen vlechten. Natuurlijk zijn er veel activiteiten
voor de kinderen zoals broodjes boven het vuur bakken,
appels schillen en een workshop paardenverzorging!
Honing is te koop bij een imker van St Ambrosius en
ambachtelijke ijs bij het karretje van de Cleefshoeve. Een
bonsai-teler laat de kneepjes van het snoeien zien. Wol van
de gemeentelijke schapen is verwerkt tot viltkunstwerkjes.
De tuin is feestelijk versierd en een accordeonist zorgt voor
de muzikale omlijsting.
Het Oogstfeest vindt plaats in de Natuurtuin ’t Bundertje,
Patrijsdonk 53A op zondag 25 september van 13.00 tot
16.00 uur. Toegang is gratis, voor de kinderactiviteiten en
consumpties wordt een kleine bijdrage gevraagd. Een
middag voor jong en oud om de zintuigen te prikkelen en
om zich te verwonderen!
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Cursus om beter te leren slapen
Als je ’s nachts slecht slaapt,
kan dat gevolgen hebben voor
het functioneren overdag. Je
kunt dan oververmoeid of
prikkelbaar zijn, je moeilijk
concentreren en moeite hebben
om dingen te onthouden.
Indigo en ONS Welzijn starten op donderdag 6 oktober met
de cursus “Leren slapen”. De cursus bestaat uit 6 lessen,
steeds op donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur.
Afhankelijk van de aanmeldingen worden de lessen
gegeven in Uden of in Veghel. De deelnemers krijgen meer
inzicht in hun slaapproblemen en gaan daar actief mee aan
de slag. Belangstellenden kunnen voor informatie en
aanmelden contact opnemen met Hans Vermeltfoort van
ONS Welzijn. Dat kan tijdens kantooruren via
telefoonnummer (088) 374 25 25 en via het e-mailadres
hans.vermeltfoort@ons-welzijn.nl. Deelname is gratis.
Er zijn heel veel mensen die slaapproblemen hebben. Dat
varieert van moeite hebben met inslapen of 's nachts wakker
worden en niet meer in slaap kunnen vallen tot ’s nachts
liggen te piekeren of zelfs angstig zijn om weer in te slapen.
Deze symptomen duiden vaak op een slaapstoornis. In de
cursus helpen de cursusleiders de deelnemers om te
ontdekken wat voor slaapprobleem zij hebben en wat daar
de oorzaak van kan zijn. Met dit inzicht kunnen deelnemers
op zoek gaan naar oplossingen die aangereikt worden.
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Gespreksgroep voor mensen
met een chronische
aandoening
Komend najaar wil ONS Welzijn van
start gaan met een gespreksgroep voor mensen van 18 jaar
en ouder met een chronische aandoening. De deelnemers
komen 6 keer bij elkaar om met elkaar te praten over zelf
gekozen onderwerpen. Het gaat om zes bijeenkomsten van
anderhalf uur die overdag in Veghel plaatsvinden.
Deelname is gratis. Marjon van Herpen, sociaal werkster bij
ONS Welzijn zal als gespreksleidster aanwezig zijn. Voor
aanmelden en informatie kunnen belangstellenden met haar
contact opnemen. Dat kan tijdens kantooruren via
telefoonnummer (088) 374 25 25 en via e-mailadres
marjon.vanherpen@ons-welzijn.nl.
Een chronische aandoening drukt een enorm stempel op
iemands leven. In hun directe omgeving kunnen mensen er
vaak niet meer over praten, omdat hun verhaal steeds
hetzelfde is; veel chronische aandoeningen verbeteren of
verslechteren immers niet, er valt niets nieuws over te
vertellen. “Met de gespreksgroep hopen wij mensen de
gelegenheid te geven om in een vertrouwde sfeer met elkaar
te praten,” legt Marjon uit, “ervaringen delen met anderen
kan enorm opluchten.” Dat wil niet zeggen dat elke
deelnemer een grote prater moet zijn. Mensen die van
nature meer luisterend ingesteld zijn, zijn ook welkom. “Oh
ja,” zegt Marjon tot slot, “de gespreksonderwerpen die de
deelnemers kiezen, hoeven niet perse over kwalen en
ziektes te gaan. Er is immers meer in het leven dan ziek
zijn, ook als je een chronisch aandoening hebt. Het gaat er
om hoe je omgaat met je aandoening. Hopelijk ontdekken
deelnemers wat hen kracht en voldoening geeft, waardoor
ze positiever de wereld in kunnen kijken

Dunne Klets zoekt tonpraters uit heel
Meierijstad
room je bijna elke nacht dat je een succesvolle tonprater
bent? Dat je het publiek laat janken van het lachen? Ben je
een meester in het vertellen van grappige verhalen? Krijg je
op feestjes vaak de lachers op de hand? Of kun je
superleuke teksten schrijven? Dan is Dunne Klets op zoek
naar jou. Tonpraotakkademie Dunne Klets is zonder
overdrijven de leukste club van Veghel. Vanaf september of
soms nog wat eerder begint het bij de leden steevast te
kriebelen. Het einde van de vakantie betekent namelijk het
begin van het tonpraatseizoen. Eens in de drie weken
houden de Dunne Kletsers hun oefenavonden. Ze komen
dan bij elkaar om hun buut aan elkaar te laten horen en om
elkaar te helpen met leuke grappen en goede tips. Het
spreekt voor zich dat er op die avonden ontzettend veel
gelachen wordt. Samen werken ze toe naar het hoogtepunt
van het jaar: het Dunne Kletsweekend dat twee weken vóór
carnaval wordt gehouden bij Danscentrum Van de Burgt in
Veghel.
Wil je ontdekken of het tonpraten iets voor jou is en wil je
deel uitmaken van deze gezellige club? Meld je aan bij
Annelies Stroeken (a.stroeken@kpnmail.nl – tel. (06) 573
164 22) en kom vrijblijvend kennismaken op onze volgende
oefenavond.
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De avond was direct gevuld met heel veel praten en voor
velen een heel leuk weerzien. Mooie herinneringen die op
papier waren uitgewerkt, leverden een leuke muurdecoratie
op.
Er was een quiz met een 20 tal vragen vanuit de
verschillende periodes waarin de parate kennis nog eens
werd getest. De oude uitgehangen pakjes werden
bewonderd en door velen uitgebreid besproken, met
natuurlijk ook de fantastische uitstapjes naar Hamburg,
Badmunstereifel en Luxemburg nog vers in het geheugen.
Iedereen kan terugkijken op een zeer geslaagde avond
waarin de tijd van toen even nu was.

Bond van Alleengaanden Kring Uden
majoretten geopend met een serenade door fanfare Sint
Cecilia Zijtaart. Dit jubileum werd gevierd met een reünie.
Er gingen 275 brieven met een uitnodiging de deur uit,
waarvan ruim 70 ex-majoretten van de partij waren. Tijdens
de serenade werden Joke van Zutphen-Pepers en Ria van
Zutphen-Lunenburg speciaal vernoemd als de
initiatiefnemers die 40 jaren geleden het majoretten korps
met veel inspanningen tot stand brachten. Ook waren oud
bestuursleden uitgenodigd en aanwezig op dit feest.
Anne Marie van Dinter-van de Ven (die ook bestuurslid is
van de fanfare) en Marjan van Asseldonk- van de Burgt
hebben op dit moment nog steeds de algemene leiding over
het voltallige danskorps, wat bestaat uit 4 verschillende
majoretten groepen en dansgroep Return. Begonnen als
kleine meisjes zijn ze nu beiden al meer dan 30 jaar actief
bij de vereniging. Met al hun successen (meerdere malen
deelgenomen aan Europese kampioenschappen) zijn de
majoretten tot op heden nog steeds het paradepaardje van
fanfare St. Cecilia.

Secretariaat: Wilhelminastraat 24a 5427 CE Boekel
Uitnodiging voor een middagje kegelen met BBQ op
woensdag 12 oktober 2016.
Beste leden,
Wij gaan deze keer eens niet bowlen, maar kegelen met
gebruik van de tafel BBQ.
Kegelen is ongeveer gelijk aan bowlen, maar er wordt
gespeeld met een veel kleinere bal, dus gemakkelijker te
gooien en een zeer geschikt spel voor ouderen. De tafel
BBQ is veilig. Niet warm aan de buitenklant en er is geen
open vuur. Spettert minder en het vlees blijft heerlijk. U
hebt de keuze uit: kipsaté, hamburger, varkensspies,
runderlapje, bbq worstje, speklap.
Het programma van deze middag ziet er als volgt uit:
We vertrekken om 13.30 uur van parkeerterrein Steeg, aan
de weg Steeg (Schijndel). Dus opgelet: niet van het Hertog
Janplein bij de kerk in Erp. Routebeschrijving: vanaf Eerde
rijdt u tot het einde van de Nieuwe Eerdsebaan, ga dan
rechtsaf de Structuurweg op en ga bij de tweede rotonde
linksaf naar de weg Steeg.
De bus van Dortmans Touringcar staat er om 13.15 uur.
We gaan van deze opstapplaats naar D’n Oirschotse Kegel,
Oude Griendweg 69a in Oirschot.
We beginnen om 14.00 uur met kegelen en om 15.30 uur is
het tijd voor de BBQ. Om 17.00 uur vertrekt de bus weer
naar Schijndel.
De kosten voor deze middag zijn € 35,00 per persoon, te
voldoen voor 5 oktober 2016. Door dit bedrag over te
maken op rekeningnr. NL28RABO 0120193221 van de
Rabobank t.n.v. Bond van Alleengaanden, A.van Berlo,
bent u deelnemer aan deze kegel- en BBQ middag.
Wij wensen alle deelnemers een gezellige en sportieve
middag.
Namens de werkgroep,
Toon van Berlo, Wilhelminastraat 24a, Boekel, tel. (0492)
32 17 33
Thea Donkers, Tolentijnstraat 6, Boerdonk, tel. (0492) 46
56 53
Harrie van de Meerakker, Julianastraat 31, HeeswijkDinther, tel. (0413) 29 16 89
Henk van de Ven, Past. Kampstraat 32, Zijtaart, tel. (0413)
36 52 42
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Gezondheidsvragen? Kijk op JouwGGD.nl!
Herken je dit? Eindeloos het internet afstruinen op zoek
naar antwoord op jouw gezondheidsvraag. Of je zit met
een probleem in je maag dat je liever anoniem
bespreekt. JouwGGD.nl biedt jongeren van 12-23 jaar
betrouwbare informatie over gezondheid, relaties,
lichaam, seks, gevoel, alcohol, roken en drugs. Ook kun
je op de website anoniem chatten en mailen met een
jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

Groot nieuws voor alle muziekliefhebbers in
de regio Veghel
Op zondag 2 oktober organiseert Dynamite Beurzen de CD
– DVD & Platenbeurs in het Phoenix Cultuur Centrum.
Het wordt deze zondag volop genieten voor de echte
muziekliefhebber, even gezellig de beurs bezoeken en even
snuffelen tussen de vele aanbiedingen.
De LP is de laatste tijd duidelijk bezig aan zijn come back.
Steeds meer Gouwe Ouwe worden opnieuw geperst en ook
nieuwe items verschijnen op de LP. Voor de echte
muziekliefhebbers is de LP nooit weg geweest. Kom kijken
en schrik hoeveel er nog bewaard is gebleven. Dan hebben
we het niet over wat platen die van een stoffige zolder zijn
komen vallen en na een rondreis over vele rommelmarkten
nog even bij de kringloop worden afgegeven, maar over
leuke, goede en zeer zeldzame exemplaren uit de jaren
zestig, zeventig en tachtig, die de drank, drugs en rock &
roll maar net hebben
overleefd. Dynamite noemt
het “van Rock tot Klassiek”,
maar ook alles wat ertussen
valt, is aanwezig. Denk
hierbij aan Jazz, Blues,
R&B, Rock&Roll, Beat,
Punk, Funk, Reggae,
Country, Nederbeat, Indo
Rock, Hard Rock enz.. enz..
Het is er allemaal. Dat, op
grammofoonplaat, CD en
DVD; zowel nieuw als
tweedehands en in alle
prijsklassen. LP’s, singles
en cd’s al vanaf € 1,00 en
niet een beetje, maar heel
veel.
Al bij al een beurs die door
de echte liefhebber niet
gemist mag worden. De
beurs is geopend van 11.00
uur – 17.00 uur. Voor info
bel (06) 511 805 22.

Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen, afkomstig van alle
aangesloten GGD’en, verzorgen elke werkdag de
chatservice. Ook professionals van de GGD Hart voor
Brabant doen mee. Chatten kan iedere werkdag tussen
15.00 en 17.00 uur en tussen 19.00 en 21.00 uur. Buiten
deze tijden kun je mailen. Een jeugdarts of
jeugdverpleegkundige beantwoordt jouw vraag binnen twee
werkdagen. Waar nodig verwijzen ze je door naar andere
organisaties.
Jongeren waarderen JouwGGD
In het afgelopen jaar stelden jongeren via de chatservice
van JouwGGD.nl vooral vragen over seksualiteit,
lichamelijke ontwikkeling/gewicht, gevoelens, relaties en
mishandeling: onderwerpen die jongeren gemakkelijker
anoniem bespreken dan in een face-to-face gesprek. Ook uit
een klantonderzoek blijkt dat jongeren JouwGGD.nl
waarderen en dat de website voorziet in de behoefte aan
informatie over gezondheid.
Check!
Alle informatie op Jouw GGD.nl is gecheckt en gemaakt
door (medische) professionals. Nieuwsgierig? Kijk dan op
www.jouwggd.nl en stel online jouw vraag, veilig en
anoniem!
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De vrouw in een stiefgezin….
stiefmoeder, bonusmoeder… of
eigenlijk geen moeder??
Vrouwen in een stiefgezin worden geassocieerd met
de boze stiefmoeder uit het sprookje. Sommige
vrouwen hebben zelf ook echt gekozen om geen
kinderen te hebben. Hiervoor kunnen heel veel
redenen zijn, dat heeft niets met “kinderhaat” te
maken. Toch wordt vaak automatisch van deze
vrouwen verwacht dat zij de rol van “moeder”
(stief- of bonus- of wat dan ook) aannemen. Het
wordt soms als volkomen logisch gezien dat zij de
onderhandelingen doet met de ex-partner van haar
vriend over allerlei kwesties, het is niet meer dan
normaal dat zij het hele weekend opoffert voor haar
“stiefkinderen”. Ik hoor zo vaak dat zij op den duur
gaan opzien tegen deze weekends.
Maar ook de vrouwen die het leuk vinden om voor de kids
te zorgen, die soms zelfs een betere band hebben met de
stiefkinderen dan dat hun eigen moeder heeft, worden op
belangrijke momenten toch niet gewaardeerd. Met
Moederdag wordt er een kadootje gemaakt voor de
natuurlijke moeder, meestal niet voor de stiefmoeder. Soms
gaat de natuurlijke moeder strijken met de eer (bv. bij
creativiteit als kinderen iets moeten maken), terwijl de
stiefmoeder bedacht heeft wat ze zouden kunnen maken.
Niet altijd wordt gezien wie hier nu eigenlijk alle moeite
gedaan heeft, wie ze heeft geholpen bij het knutselen….
Natuurlijk is het ook heel lastig om altijd te zien wie
bepaalde inspanningen heeft verricht, maar het zou al
zoveel schelen als niet alles maar automatisch werd
aangenomen. Als men gewoon even informeert wie er

geholpen heeft. Natuurlijk kan het ook andersom zijn, maar
stiefmoeders krijgen vaak niet de waardering die ze zo hard
verdienen.
En als ze een echte goede band hebben met de kinderen is
het soms weer niet goed. De concurrentie met de
natuurlijke moeder ligt op de loer. Kortom: een zwaar
onderschatte positie.
Hoe zit het dan met stiefvaders?? Daarover volgende keer.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2,
5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

ZIN OM TE ONTSPANNEN EN CREATIEF TE ZIJN OP HETZELFDE MOMENT!!!
Dat kan ....kom lekker schilderen in SchilderAtelier Jolan van Meer( Weievenseweg 40 in St. Oedenrode).
Er start een nieuwe schildergroep op vrijdagochtend 7 oktober van 9.15-11.45 uur (voor
beginners en gevorderden)
Schrijf je nu in en profiteer van een leuke AANBIEDING!!:
2 proeflessen schilderen, incl. materiaal en een lekker bakkie koffie voor € 25,00.
Geef je nu op, want vol = vol.

NIEUW IN HET SCHILDERATELIER
Vier de verjaardag van je kind op een creatieve, fantasievolle manier met een
gezellig schilderfeestje.
2,5 uur lang spelen met verf voor kids van 6- 16 jaar.
Voor meer info over lestijden, workshops, prijzen etc. check mijn site
www.vanmeer.exto.nl of bel op tel. 06-130 386 10.
Kijk voor een sfeerimpressie op mijn facebook pagina: Atelier Jolan van Meer.
SEE YOU IN MIJN ATELIER
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In januari van dit jaar ben ik begonnen aan de opleiding nagelstyliste bij
Odyssey Nail Systems. Deze heb ik succesvol afgerond! Ik ben nu officieel
Novice Ambassador.
De naam van mijn salon is Nagels & Meer… Nagels staat voor zich. De Meer..
staat voor gezelligheid en buurt.
De nagelstudio is bij mij thuis. Hier heb ik een gezellige salon gemaakt.
In mijn nagelstudio kun je terecht voor manicure, kunstnagels (gel en acryl) en
SPA pedicure. Als je nagels bijt, kun je ook bij me terecht. Samen kunnen
ervoor gaan zorgen dat je weer mooie nagels krijgt.
Denk je, mooie nagels is wel wat voor mij, bel of app me. Dan kunnen we een
afspraak maken en kijken wat het beste bij je past.
Op facebook kun je alvast een kijkje nemen (Nagels & Meer). Daar kun je zien
wat ik doe en de prijslijst kun je daar ook vinden.
Graag zie ik je in mijn salon!

Groetjes Loes van der Linden
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Wieler Tour Club Zijtaart

CHAUFFEUR VOLGAUTO+AANHANGER GEZOCHT
WTC-ZIJTAART is een enthousiaste, fanatieke club wielrenners. We rijden van
maart tot en met oktober op zondagmorgen een vooraf uitgezette tocht. Ook
rijden we enkele zaterdagtochten. De renners zijn verdeeld in 4 groepen en wel
dames, heren A, B en C. De grootte van de groepen varieert van ±10 tot 20
rijders. De lengte van de zondag tochten varieert tussen de 40 en 115 km
waarbij er een pauze wordt genomen bij een vooraf afgesproken café. De
vertrektijden liggen tussen 8.00 – 10.00 uur afhankelijk van afstand en
seizoenstijd.
De volgauto+aanhanger rijdt altijd achter de A en B groep, vooraf wordt met de
toerleiders afgesproken achter welke groep de volgauto+aanhanger tot de pauze
gaat rijden. De volgaanhanger is uitgerust met reservewielen, gereedschap en
een EHBO-koffer.
Voor meer informatie over onze club: www.wtczijtaart.nl
Wij zoeken een chauffeur+auto die onze aanhanger meeneemt en achter de
groep aanrijdt. Lijkt je dit leuk maar kun je niet iedere week en weet je iemand
die dit ook leuk lijkt is het voor ons ook geen probleem dit per toerbeurt met
meerdere chauffeurs te gaan voorzien.
Door het gevarieerde programma is geen tocht hetzelfde en kom je op veel
plekjes in ons mooie Brabant. Uiteraard hebben wij een onkostenvergoeding voor
het gebruik van de eigen auto.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met,
WTC-ZIJTAART
Voorzitter Dirck van der Linden
Pastoor Clercxstraat 15
5465 RD Zijtaart
06 – 10 55 56 60
dirck@vdlindenveghel.nl
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Bericht van Hetty van Sonsbeek
Beste mensen,
In 1985 begon ik met mijn eerste baan en dat was bij slagerij Ad van Kessel
in Zijtaart. Een prettige plek om te mogen werken met een fijne klantenkring.
U begrijpt dat het voor mij schrikken was toen Ad en Gerry in april 2008
besloten te gaan stoppen met hun versmarkt.
In mei van datzelfde jaar heb ik toen, in eigen beheer, een doorstart kunnen
maken met deze versmarkt en dat in een afgeslankte vorm. Ik heb daar tot op
de dag van vandaag nooit spijt van gehad. Ik heb met veel passie en plezier
deze winkel in Zijtaart gerund.
Toen ik in 2008 de versmarkt ging voortzetten, hoefden we daar niet ons
hoofdinkomen uit te halen aangezien Mark, mijn man, toen kostwinner was.
Voor mij was dit een fijne en vertrouwde omgeving om in te mogen blijven
werken.
Dit veranderde plotseling, toen Mark op 24 december 2011 overleed aan een
hartstilstand. Vanaf dat moment stond en sta ik er (financieel) alleen voor.
Met pijn in mijn hart heb ik enige tijd geleden het besluit moeten nemen om
te stoppen met mijn dorpswinkel, het levert helaas te weinig op om van te
kunnen leven! Op zaterdag 22 oktober zal ik dan ook voor de laatste keer
voor jullie in mijn winkel klaarstaan en zal daarna deze / mijn winkel
definitief sluiten.
Vanaf november start ik met een nieuwe baan en ga een nieuwe uitdaging
aan. Ik hoop dat ik daar met net zo veel passie en plezier zal werken zoals ik
dat ook al die jaren in Zijtaart heb mogen doen.
Op dit moment zijn wij in onderhandeling om de winkel voort te laten zetten
door anderen, ik hoop echt dat dit gaat lukken zodat er voor alle Zijtaartse
klanten een versmarkt in het dorp behouden kan blijven.
Liefs Hetty
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RELEVANTE INFORMATIE N279SITUATIE BIJ ZIJTAART
Diverse fragmenten uit “De notitie reikwijdte en
detailniveau N279-MER Veghel-Asten
Voor de aanpak van de N279 Veghel-Asten is de volgende
inhoudelijke doelstelling geformuleerd:
De aanpak van de N279 Veghel-Asten heeft als primair
doel om de doorstroming te verbeteren en hiermee
vervolgens de verkeersveiligheid en de leefbaarheid te
vergroten en sluipverkeer te verminderen.
Om dit doel te bereiken wordt bij de inrichting van de N279
aangesloten bij Smart Mobility-ontwikkelingen. Ook
worden infrastructurele aanpassingen doorgevoerd om de
doorstroming te bevorderen door kruispunten
ongelijkvloers te maken en de weg goed aan te sluiten op
het hoofdwegennet (A50 en A67).
De weg wordt ingericht om grote aantallen verkeer vlot en
veilig te verwerken, met aandacht voor de kwaliteit van de
leefomgeving langs de weg. De weg wordt landschappelijk
ingepast en er wordt qua inrichting van de weg aangesloten
bij voorkomende natuurwaarden in de omgeving. Ook de
kwaliteit van de toegangswegen naar de N279 is voor de
doorstroming en afwikkeling van groot belang.
De provinciale weg N279 loopt door Veghel, parallel aan
de Zuid-Willemsvaart. Met behulp van verkeerslichten
wordt de hoge verkeersbelasting afgewikkeld. Het verkeer
wordt de laatste jaren met een groene golf op een
gecontroleerde wijze door Veghel geleid. Door groei van
bestaande bedrijven gevestigd aan en nabij de N279 (zoals
Jumbo, Campina, bedrijventerrein De Dubbelen,
Doornhoek en Amert), nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
(Noordkade, Foodpark Veghel) zijn de intensiteiten op de
N279 door Veghel toegenomen. Ook de in uitvoering zijnde
verbreding van de N279 tussen Den Bosch en Veghel zal
van invloed zijn op de verkeersintensiteit.
In de bestaande situatie is al een knelpunt in de
doorstroming aanwezig en dit zal in de toekomst nog groter
worden. De N279 door Veghel is een fysieke barrière en
een bron van geluid- en luchtvervuiling en
verkeersonveiligheid.
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te gaan voor een robuuste, toekomstbestendige, innovatieve
en dus slimme weg, als onderdeel van het vlotste, veiligste,
robuuste en slimste mobiliteitsnetwerk van Zuid-Nederland.
Naar aanleiding daarvan zijn voor de N279 Veghel-Asten
de volgende ambities geformuleerd:
• De N279 Veghel-Asten als robuuste en
toekomstbestendige weg. De N279 Veghel-Asten wordt
verbeterd door de doorstroming te bevorderen en de
verkeersveiligheid te verbeteren, zodat het verkeer vlot en
veilig kan worden afgewikkeld, de leefbaarheid vergroot en
het sluipverkeer vermindert.
• De N279 Veghel-Asten als intelligente provinciale weg
met hoge ambitie voor innovatie, duurzaamheid, veiligheid
en leefbaarheid. Op de N279 Veghel-Asten worden nieuwe
technieken en ontwikkelingen op het gebied van Smart
Mobility / Intelligente Transport Systemen (ITS) toegepast
en nieuwe infrastructurele voorzieningen ingezet.
• Ook wordt bezien welke aanvullende ambities nog
(kunnen) worden meegenomen en hoe deze concreet
worden gemaakt. Te denken valt aan meekoppelkansen op
het gebied van leefomgeving, innovatie (bijvoorbeeld)
energie), duurzaamheid, landschappelijke inpassing en
natuurcompensatie
Om invulling te geven aan deze ambities, is een
gezamenlijke planmatige aanpak afgesproken:
1. Primair komen tot de verbetering van de doorstroming
van de N279 Veghel-Asten (de ‘basis’), waarbij de N279
gereconstrueerd zal worden tot een robuuste, innovatieve
weg met ongelijkvloerse, toekomstbestendige aansluitingen
en oversteken, en (eventuele) omleidingen nabij Veghel en
Helmond, met aandacht voor innovatie, duurzaamheid-, en
leefbaarheidsaspecten. Op Smart Mobility wordt hoog
ingezet. De verwachtingen zijn hoog, maar de werkelijke
effecten zijn nog niet bekend en dus onzeker.
2. Secundair wordt bezien welke aanvullende ambities nog
(kunnen) worden meegenomen in de aanpak van de N279
Veghel-Asten. De, na vaststelling van de basisaanpak, te
bespreken aanvullende wensen worden concreet gemaakt
en elke belanghebbende partij dient daarbij aan te geven
wat, hoe en hoeveel hij/zij daarin zelf investeert.

Onderdelen voorgenomen activiteit
Ongelijkvloers maken kruisingen
Conform het provinciale Bestuursakkoord bestaat het
toekomstbestendig maken van de N279 Veghel-Asten uit
het ongelijkvloers maken van kruisingen met
toekomstbestendige kunstwerken, twee (mogelijke)
omleidingen bij Veghel en Helmond en het realiseren van
een goede aansluiting op het hoofdwegennet (de A50 en
A67). De aanpassingen moeten de doorstroming op de weg
verbeteren en het verkeer vlot en veilig verwerken. Dit
heeft tot gevolg dat de bereikbaarheid van kernen en
bedrijventerreinen verbetert, het sluipverkeer vermindert en
de leefbaarheid vergroot wordt. Onderstaand is per
maatregel de noodzaak nader toegelicht.

Ambities
De aanpassingen aan de N279 Veghel-Asten moeten
bijdragen aan de ambities voor de bereikbaarheid van ZuidNederland. Voor de N279 Veghel-Asten geeft de regio aan Twee rijstroken, ongelijkvloerse aansluitingen/
kruisingen en een maximale snelheid van 80 km/h
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Vertrekpunt voor de N279 is 2x1-baans. Door een
vormgeving als 2x1-baans behoudt de N279 het karakter
van een provinciale weg. Knelpunten in de doorstroming,
zoals bij aansluitingen op het onderliggend wegennet,
worden opgelost met goed ingepast maatwerk. Daarbij
moet gedacht worden aan het realiseren van ongelijkvloerse
kruisingen of bijvoorbeeld langere invoegstroken.
Indien uit de verkeersberekeningen, het MER of nadere
(aan Smart Mobility gerelateerde) onderzoeken blijkt dat dit
dwarsprofiel (op onderdelen) onvoldoende robuust is,
treden partijen met elkaar in overleg over de situatie. De
effecten van de Smart Mobility maatregelen zijn op dit
moment nog niet te kwantificeren en zullen worden
ingeschat. Nieuwe kunstwerken worden
toekomstbestendig ontworpen op basis van 2x2
rijstroken. Hiermee wordt in de toekomst een
verbreding van de weg, als de noodzaak daarvoor
ontstaat, mogelijk gemaakt.
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samengevoegd tot een toekomstbestendige aansluiting op
de N279 en kruising met de Zuid-Willemsvaart. Voor de
locatie van deze aansluiting is een zoekgebied vastgesteld.
2. Omleiding Veghel
In dit alternatief wordt de N279 door Veghel afgewaardeerd
door de maximum snelheid te verlagen naar 50 km/h.
Daarnaast wordt een omleiding aangelegd tussen de A50 en
de N279 bij Keldonk. Het tracé van deze omleiding loopt
langs de bedrijventerreinen Doornhoek en Foodpark Veghel
met een

Mogelijke omleiding Veghel
Onderzocht wordt of de bestaande weg beter benut kan
worden. De provincie wil ook nagaan of afspraken met
het bedrijfsleven te maken zijn, gericht op een
efficiënter gebruik van de weg en minder milieuhinder.
Vanwege het feit dat de fysieke ruimte gering is, is een
omleiding ten zuiden van Veghel eveneens een zinvol te
onderzoeken alternatief. Het oplossend vermogen van
een aanpassing van de bestaande N279 door Veghel is
beperkt. De weg is ingeklemd tussen de ZuidWillemsvaart, grote en kleine bedrijven en woningen.
Het is lastig inpasbaar om het volledige wegvak door
Veghel te verbreden en ongelijkvloerse kruisingen te
realiseren.
6.2 Deelgebied Veghel: optimalisatie en omleiding
In dit deelgebied worden in het MER de volgende twee
alternatieven onderzocht:
1. Een geoptimaliseerd bestaand tracé van de N279 door
Veghel.
2. Een omleiding bij Veghel (Doornhoek/Zijtaart) met een
kruising van de Zuid-Willemsvaart nabij Keldonk.

afbeelding 6

half verdiepte ligging tussen het dorp Zijtaart en het
buurtschap Doornhoek. De lengte van de half verdiepte
ligging en de exacte ligging van het tracé worden in het
MER onderzocht. Ten oosten van Zijtaart kruist het tracé de
Zuid-Willemsvaart en sluit vervolgens aan op het bestaande
1. Optimalisatie bestaand tracé
tracé van de N279. Ten zuiden van deze aansluiting is het
Het oplossend vermogen van een optimalisatie van de N279 tracé gelijk aan het alternatief waarbij het bestaande tracé
door Veghel lijkt beperkt. Dit komt doordat optimalisatie
wordt geoptimaliseerd.
van het bestaande tracé door Veghel lastig inpasbaar is. De Voor de kruising van de Zuid-Willemsvaart worden twee
weg ligt ingeklemd tussen de Zuid-Willemsvaart, (grote)
varianten onderzocht, te weten een brug en een tunnel
bedrijven en woningen. Het is daardoor niet mogelijk om
onder het kanaal. Wanneer een tunnel wordt toegepast,
het volledige wegvak door Veghel te verbreden en
veranderd ook het tracé van de omleiding tussen Zijtaart en
ongelijkvloerse kruisingen te realiseren. Desondanks wordt Doornhoek.
in dit alternatief onderzocht op welke punten de bestaande
weg aangepast en beter benut kan worden, zonder de aanleg In de uitgevoerde studie voor de Noordoostcorridor zijn
van een omleiding.
verschillende alternatieven onderzocht voor de aansluiting
In dit alternatief wordt het drukste gedeelte van de N279
op de A50 en parallelstructuren daarbij. In het kader van het
tussen de aansluiting op de A50 en de NCB-laan
MER voor de N279 Veghel-Asten wordt een nieuwe
opgewaardeerd naar 2x2 rijstroken om de doorstroming te
verkeersanalyse uitgevoerd en onderbouwd of een nieuwe
verbeteren. De kruispunten met ‘De Amert’ en de ‘NCBaansluiting verkeerskundig nodig en mogelijk is. In het
laan’ krijgen in elke richting een eigen voorsorteerstrook
MER wordt ten zuiden van de aansluiting Eerde een nieuwe
voor afslaand verkeer en behouden twee rijstroken voor
aansluiting van de omleiding op de A50 onderzocht. Ook
doorgaand verkeer. Nabij Keldonk worden de 2 bestaande
andere alternatieven, zoals aanpassing van de bestaande
aansluitingen op de N279 (Morgenstraat en Sluisweg)
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aansluiting op de A50 bij Eerde en het vervangen van de
aansluiting Eerde door een nieuwe aansluiting worden in
het MER bekeken.
De omleiding krijgt een ongelijkvloerse aansluiting op de
weg Corsica, ter ontsluiting van de bedrijventerreinen aan
de westkant van Veghel. De inpassing van deze aansluiting
wordt in het MER geoptimaliseerd. Na de kruising van de
Zuid-Willemsvaart sluit de omleiding met een halve
ongelijkvloerse aansluiting aan op de bestaande N279
(tussen Veghel en Keldonk). Deze halve aansluiting houdt
in dat het verkeer op de bestaande N279 de omleiding
alleen vanuit zuidelijke richting op kan en dat verkeer van
de omleiding alleen in zuidelijke richting de bestaande
N279 kan kiezen. Ook in dit alternatief worden nabij
Keldonk de 2 bestaande aansluitingen op de N279
samengevoegd tot een toekomstbestendige aansluiting op
de N279 en kruising met de Zuid-Willemsvaart.
De inpassing van het tracé van de omleiding is
geoptimaliseerd op basis van de volgende uitgangspunten:
• Volwaardig onderzoeken van meerdere alternatieven voor
de aansluiting van de omleiding op de A50.
• Verminderen zicht- en geluidhinder door een half
verdiepte ligging van het tracé tussen Zijtaart en
Doornhoek.
• Ruimte bieden voor de ontwikkeling van Foodpark
Veghel.
• Sparen van de ecologische hoofdstructuur nabij de
aansluiting van de omleiding op de A50.
• Inpassing van waardevolle bomenrijen, waaronder de
Biezendijk.
• Zo dicht mogelijk tegen het bedrijventerrein Doornhoek
aan.
• Zoveel mogelijk sparen van de bebouwing in Doornhoek.
• Rekening houden met het waterbergingsgebied
Ham-Havelt.
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8. Rekening houden met het waterbergingsgebied HamHavelt (het tracé heeft weliswaar ruimtebeslag op de
begrenzing van het waterbergingsgebied, maar dit deel
heeft geen waterbergende functie).
9. Zoveel mogelijk gebruik maken van het bestaande tracé
van de N279.
10. Voorkomen van ruimtebeslag op het natuurgebied ’t
Geregt (ook historische groenstructuur).
11. Korte omleiding biedt een kans om de omleiding
landschappelijk te laten fungeren als overgang/ begrenzing
van stedelijk naar landelijk gebied (bijvoorbeeld door
wegbeplanting).
12. Beperken geluidhinder voor de westzijde van Zijtaart,
bebouwingslinten en verspreid liggende woningen door het
tracé zo dicht mogelijk tegen de (toekomstige)
bedrijventerreinen Foodpark Veghel en Doornhoek aan te
leggen.
13. Voorkomen van aantasting van de bomenrij ten
zuidwesten van de Zuid-Willemsvaart.
14. Voldoende afstand tussen de aansluiting van de
omleiding op de A50 en de bestaande aansluiting Eerde.
De volgende alternatieven zijn hierom afgevallen:
• Een lange omleiding ten zuiden van Zijtaart. Dit tracé is
afgevallen op basis van de redenen genoemd onder 2, 3, 4,
5, 6 en 9.
• Een korte omleiding waarbij het tracé langer ten
zuidwesten van de Zuid-Willemsvaart blijft en het kanaal
meer zuidelijk kruist (nabij Keldonk). Bij dit tracé ligt over
een lengte van ruim 2,5 kilometer aan beide zijden van de
Zuid-Willemsvaart een weg. Dit tracé is afgevallen op basis
van redenen 9 en 13.

Omleiding Veghel
Het zoekgebied voor de omleiding bij Veghel is
ingeperkt vanwege de aanwezige bebouwing en
bedrijventerreinen, natuurwaarden, watergangen
en –bergingsgebieden en
landschappelijke/cultuurhistorische waarden.
Concreet zijn dit (zie afbeelding 10):
1. Rekening houden met de ontwikkeling van
het toekomstig bedrijventerrein Foodpark
Veghel.
2. Voorkomen van aantasting van het
natuurgebied de Coevering (ook historische
groenstructuur).
3. Beperken van het ruimtebeslag door het tracé
dicht bij de bestaande bedrijventerreinen Veghel
te leggen.
4. Voorkomen van aantasting en doorsnijding
van het kleinschalig akkerlandschap (openheid
afgewisseld met bomenrijen).
5. Voorkomen van barrièrewerking als gevolg
van doorsnijding van bestaande wegen.
6. Voorkomen van doorsnijding van het
landbouwgebied ten zuiden van Zijtaart.
7. Beperken van te amoveren bebouwing.
afbeelding 10

