Uitwisselingsconcert Fanfare St. Cecilia Zijtaart met Koninklijke
muziekvereniging Sempre Crescendo Middelharnis
Op zaterdag 8 oktober ontmoet Fanfare St. Cecilia Koninklijke muziekvereniging Sempre
Crescendo in het Dorpshuis te Zijtaart. Beide orkesten staan onder leiding van Albert
John Vervorst en komen uit in de 1e divisie.
St. Cecilia zal de avond openen met hun concoursprogramma wat op zaterdag 26 november
plaats zal vinden in Zutphen. Hier gaat onze fanfare weer voor een mooie eerste plek om de
1e divisie te kunnen handhaven. Dit uitwisselingsconcert zal de eerste try out zijn!
Sempre Crescendo sluit de avond af, zij spelen een vijftal werken waaronder The Lord of
the Rings en Hymn of the Highlands.
Het belooft een gevarieerde, muzikale avond te worden waar beide verenigingen het beste
van zich zullen laten horen. U bent allen van harte welkom om hiervan te komen genieten!
Wanneer:
8 oktober 2016
Tijd:
aanvang concert 20.00 uur (19.45 uur zaal open)
Waar:
Dorpshuis Zijtaart
Entree:
gratis
Met vriendelijke groet,
Fanfare St. Cecilia Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 2 oktober 9.30 u. Pater van Delden (Seniorenkoor)
Wij gedenken: Mnd.ged. Johan en Doortje van Nunen-Brugmans; Overl.ouders van den
Hurk-van den Nieuwenhuizen, zoon Jan en schoondochter Mien; Corrie van den
Berkmortel-Verbruggen (vanw. verjaardag); Piet en Henrica van den Tillaart-van den
Tillaart (vanw. verjaardag); Richard van Nunen en Bertha van Nunen-van Doorn;
Overl.ouders van der Linden-Verbrugggen en overl.familieleden.
Dopen:
11.15 u. Lyn: dochter van Ton en Sabine van Bakel-van der Linden
12.00 u. Dries: zoon van Jeroen en Anne van Eert-van Baast
Mededeling: Afgelopen maandag 26 september is Senna, dochtertje
van Mark en Bianca van der Heijden overleden, helaas nog maar 1 week oud.
De afscheidsdienst is a.s. vrijdagmiddag 30 september om 13.30 uur
in onze parochiekerk in Zijtaart, waarna zij hier op onze Parochiebegraafplaats
zal worden begraven.
Maandag 3 oktober van 16.00 u. – 17.00 u. Dierenzegening op het Kerkplein
in Zijtaart (dit is bedoeld voor alle huisdieren en eventueel andere dieren).

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance 1 1 2
Huisartsenpost:
0900-8860
Avond, nacht en het weekend
Politie
direct
0900-8844
Wijkagent Zijtaart D.Michiels 0900-8844
Brandweer direct
073-61.23.123
Ambulance direct
0412-63.15.15
Stadhuis Veghel en storingsnr. 14-0413
Zijtaart:
Kerkberichten
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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.
Te koop of te huur gevraagd:
Auto om naar feesten en partijen te rijden
Tel: 06-42407547

Nieuws van de Dorpsraad (21 sept. 2016)
Met dit artikel geven wij weer de nodige actuele
informatie inzake de N279-situatie.
Opstellen zienswijze
Zoals besproken kan iedereen een zienswijze
(bezwaarschrift) opstellen aangaande de plannen ombuiging
N279, vastgelegd in “De Notitie Reikwijdte en
Detailniveau: MER-N279 Veghel-Asten” en in te zien via
www.brabant.nl/terinzage
Een zienswijze kan op twee manieren worden ingezonden:
digitaal of schriftelijk. Digitaal via het e-formulier bij de
notitie (wordt gepresenteerd op 6 oktober) of schriftelijk
naar: Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten,
Postbus 90151, 5200 MC ´s Hertogenbosch.
Concepten zienswijze worden besproken in onze extra
vergadering van donderdag 6 oktober a.s. om 20:30 uur in
ons Dorpshuis.
De situatie zoals die tot nu toe bekend is en gepresenteerd
tijdens de inloopbijeenkomsten van 15 sept. jl. is als volgt:
het onderzoeken van alternatieven bij Veghel, wat het
volgende inhoudt:
1. Een geoptimaliseerd bestaand tracé van de huidige
N279 door Veghel;
2. Een omleiding bij Veghel tussen Zijtaart en langs
bedrijventerrein Foodpark en Doornhoek met een
kruising van de Zuid-Willemsvaart.
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Bij deze laatste optie zijn er 2 varianten: over het kanaal of
met een tunnel eronder door.
Uit de presentatie is gebleken, dat elke optie van de
omleiding zal worden getraceerd tussen de kom van ons
dorp en buurtschap Doornhoek.
Hieronder volgt de tekst uit de Raadsinformatienota van
13 september jl. met toelichting op het onderzoeken van
de alternatieven.
1. Optimalisatie bestaand tracé
Het oplossend vermogen van een optimalisatie van de N279
door Veghel lijkt beperkt. Dit komt doordat optimalisatie
van het bestaande tracé door Veghel lastig inpasbaar is. De
weg ligt ingeklemd tussen de Zuid-Willemsvaart, (grote)
bedrijven en woningen. Het is daardoor niet mogelijk om
het volledige wegvak door Veghel te verbreden en
ongelijkvloerse kruisingen te realiseren. Onderzocht wordt
op welke punten de bestaande weg aangepast en beter
benut kan worden. Nabij Keldonk worden de 2 bestaande
aansluitingen op de N279 (Morgenstraat en Sluisweg)
samengevoegd tot een toekomstbestendige aansluiting op
de N279 en kruising met de Zuid-Willemsvaart. Voor de
locatie van deze aansluiting is een zoekgebied vastgesteld.
De huidige rotonde bij Boerdonk wordt vervangen door een
ongelijkvloerse aansluiting.
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 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 tracé van de N279. Ten zuiden van
deze aansluiting is het tracé gelijk aan het alternatief
waarbij het bestaande tracé wordt geoptimaliseerd. Voor
de kruising van de Zuid-Willemsvaart worden twee
varianten onderzocht, te weten een brug en een tunnel.
Voor de N279 Veghel-Asten wordt een nieuwe
verkeersanalyse uitgevoerd en onderbouwd of een nieuwe
aansluiting op de A50 verkeerskundig nodig en mogelijk is.
In het MER wordt ten zuiden van de aansluiting Eerde een
nieuwe aansluiting van de omleiding op de A50 onderzocht.
Ook andere alternatieven, zoals aanpassing van de
bestaande aansluiting op de A50 bij Eerde en het
vervangen van de aansluiting Eerde door een nieuwe
aansluiting worden in het MER bekeken.
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.
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- 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 HamHavelt.
Algemene uitgangspunten voor het ontwerp van alle
alternatieven zijn:
- De zoekzones uit de provinciale structuurvisie van 2011
zijn bepalend.
- Om de doorstroming te bevorderen wordt in samenhang
met het hoofdwegennet en de stedelijke netwerken Smart
Mobility toegepast en worden aansluitingen en oversteken
ongelijkvloers gemaakt.
- Vertrekpunt voor de N279 is 2x1-baans. Indien uit de
verkeersberekeningen, MER of nadere (aan Smart Mobility
gerelateerde) onderzoeken blijkt dat dit dwarsprofiel (op
onderdelen) onvoldoende robuust is, treden partijen dan
met elkaar in overleg over de situatie.
- De ontwerpsnelheid op de N279 bedraagt 80 km/h.
- Directe (erf)ontsluitingen op de N279 zijn niet toegestaan,
eventueel bestaande (erf)ontsluitingen komen te vervallen.
- Bestaande kunstwerken worden slechts aangepast als
daar technische noodzaak voor is.
- Nieuw te bouwen kunstwerken worden toekomstbestendig
gedimensioneerd (2x2 rijstroken). Zo hoeven deze bij een
eventuele toekomstige verbreding van de N279 VeghelAsten niet vernieuwd te worden.
- Waar mogelijk en passend wordt ingezet op innovatieve
oplossingen.
- Bij kruisingen over de Zuid-Willemsvaart moet rekening
gehouden worden met een (eventuele) opwaardering van
het kanaal naar vaarwegklasse IV. Hierbij hoort een
doorvaarthoogte van 7,20m.
Vervolg:
De provincie verwerkt in november de zienswijzen op de
NRD. Na advisering door de stuurgroep stelt Gedeputeerde
Staten waarschijnlijk in december de richtlijnen voor het
MER vast. Vervolgens wordt het MER (Milieu Effect
Rapport) opgesteld. Daarna is de volgende stap het
opstellen van een Provinciaal InpassingsPlan of
bestemmingsplan.
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van Veghel, of een alternatief voor de N279-Zuid ten zuiden
van Zijtaart buiten de zoekzone N279 mogelijk is.
Zoekzone N279-Zuid
Om te voorkomen dat er gaandeweg een project/traject
discussies blijven ontstaan over alternatieven, wordt bij de
start van een project/traject in de plan-m.e.r.
(milieueffectenrapportage) een zoekgebied vastgesteld. Zo
ook bij de aanpak van de N279. De zoekzone voor de N279Zuid is vastgelegd in de Provinciale Structuurvisie
ruimtelijke ordening, deel D Brainpoort Oost. Het besluit
hierover is genomen door Provinciale Staten op 30 juni
2011 (Besluit structuurvisie deel D ‘Brainport Oost’).
Taakstelling en problemen N279
U stelt in uw brief dat er sprake is van een nieuwe
taakstelling. De opgave om de bereikbaarheid van de regio
Zuidoost-Brabant inclusief Veghel te verbeteren door de
doorstroming op de N279-Zuid te verbeteren en te
garanderen is echter niet veranderd als gevolg van het
vervallen van het project De Ruit.
Daarnaast stelt u dat het zoekgebied heroverwogen zou
moeten worden als gevolg van het vervallen van de oostwestverbinding. In de genoemde plan-m.e.r. zijn diverse
alternatieve tracés voor het oplossen van de
bereikbaarheidsproblemen in de regio Zuidoost-Brabant en
Veghel onderzocht. Voor het noord-zuidverkeer is, naast de
nulsituatie, de opwaardering van de N279 onderzocht,
inclusief mogelijk omleidingen bij Veghel en Helmond. Ter
verbetering van de oost-westrelatie is een tracé ten zuiden
van Zijtaart met een aansluiting op de A50 bij SintOedenrode onderzocht.
Dit tracé is geen oplossing voor de problemen op de N279Zuid/noord-zuidrelatie. Immers, hoe verder een omleiding
van de N279 ligt (dus hoe verder naar het westen) hoe
minder aantrekkelijk de route is voor het noord-zuidverkeer
en hoe minder de route doet voor de problemen op de
N279-Zuid (geen doelbereik). Het vervallen van de oostwestverbinding heeft hiervoor geen gevolgen. Een tracé
buiten het zoekgebied is dus geen oplossing voor de
problemen op de N279-Zuid.

Aantasting milieu, landschap en natuur
Ter toelichting op eerder gemaakte keuzes brengen wij in
herinnering dat bundeling van infrastructuur een sterke
voorkeur geniet en het grootste bestuurlijke draagvlak
heeft. In de structuurvisie is ingezet op het behouden en
versterken van regionale contrasten en groene geledingen
tussen steden en dorpen. Bij het vaststellen van het
zoekgebied is bovendien gekeken naar het zoveel mogelijk
voorkomen dat het landelijke karakter van een relatief
Geen uitbreiding zoekgebied
Wij hebben bij de gemeente de brief opgevraagd, waarin de groot en aaneengesloten stuk landbouwgebied, met
provincie antwoord geeft op de vraag van de gemeente
natuurkundige, cultuurhistorische- en landschappelijke
(wethouder Goijaarts) om het zoekgebied (dat in 2011 is
waarden aangetast wordt. Ook het voorkomen van teveel
vastgesteld) te verruimen.
doorsnijdingen heeft een rol gespeeld. Nieuwe
Het antwoord is als volgt:
doorsnijdingen van het buitengebied wil de provincie zoveel
mogelijk voorkomen. Dergelijke overwegingen en keuzes
zijn nog steeds actueel.
Geachte heer Goijaarts,
Op 15 juni 2016 ontvingen wij uw brief met bovengenoemd
kenmerk. In uw brief vraagt u, namens de gemeenteraad
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Conclusie
Wij zien op basis van uw argumenten, geen redenen om het
eerder genomen besluit te heroverwegen en het in 2011
vastgestelde zoekgebied aan te passen. Het opnemen van
alternatieven ten zuiden van Zijtaart buiten het zoekgebied
blijft buiten beschouwing vanwege de eerder
geconstateerde relatief grote effecten op milieu, landschap
en natuur en het missen van doelbereik een
bundelingsvoordeel.

BOERDONK - dinsdag 4 oktober van 16:00 - 17:00 uur,
achter de kerk.
Zegening van roofvogels vindt plaats op zaterdag 1 oktober
van 12.00 - 13.00 uur bij dierenspeciaalzaak Petplus.
Tevens worden er dan ook huisdieren gezegend.

Tenslotte nog wat info over planschade.
Indienen van planschade komt pas aan de orde als het
bestemmingsplan is goedgekeurd. Planschade dient te
worden aangevraagd bij de instantie die het
bestemmingsplan regelt. We weten nu nog niet of dit een
gemeentelijke of een provinciale aangelegenheid wordt.

Paus Franciscus
Sint Franciscus is de uitvinder van de kerststal, de
gesprekspartner van een agressieve wolf en de voorvechter
van het armoede-ideaal. De huidige paus heeft niet voor
niets zijn naam aangenomen. De heilige Franciscus is
hoofdpatroon van Italië, patroon van de Minderbroeders
maar ook de patroon van onze parochie. Daarnaast is hij
beschermer van het milieu.
Dierenwelzijn staat in onze dagen hoog op de politieke
agenda. Franciscus dacht er zo over: "Alle levende wezens
op aarde voelen als wij, streven naar geluk als wij. God
wenst dat wij de dieren bijstaan wanneer ze hulp nodig
hebben (…)."

Legende
Franciscus (1181-1226) was afkomstig uit een rijke familie
en gaf alles weg wat hij bezat. Zijn boodschap is liefde:
liefde voor de schepper, voor de mens en voor dieren en
Met al het bovenstaande hebben wij weer actuele
planten. Hij kon met dieren praten. Toen de inwoners van
informatie aan u doorgegeven. Samen gaan we weer in
het dorp Gubbio schrik werd aangejaagd door een wolf,
gesprek over visies, standpunten en zienswijzen. Daarom
ging Franciscus met het dier in gesprek. Volgens de
nodigen wij u uit voor onze extra openbare vergadering van legende beloofde de wolf hem om geen mensen meer aan te
DONDERDAG 6 OKTOBER; aanvang 20:30 uur in de vallen in ruil voor de belofte dat de dorpelingen hem
ontmoetingszaal van het Dorpshuis.
dagelijks te eten zouden geven.

Tot zover deze mededelingen; zie ook onze website
www.dorpsraadzijtaart.nl
Dorpsraad Zijtaart

Dierenzegening Franciscusparochie Veghel
Rond de sterfdag van de heilige
Franciscus, Werelddierendag, worden
huisdieren gezegend. Deze gewoonte is
voor veel mensen een fijne manier om
het huisdier te bedanken voor zijn trouw
en zijn gezelschap.
Iedereen kan zijn of haar huisdier laten zegenen:
EERDE - zaterdag 1 oktober om 20:00 uur, voor de kerk
(na de gezinsviering van 19:00 uur);
KELDONK - zondag 2 oktober van 11:30 - 12:30 uur, voor
de kerk;
VEGHEL - zondag 2 oktober van 13:00 - 14:00 uur, voor
de kerk;
ZIJTAART - maandag 3 oktober van 16:00 - 17:00 uur,
voor de kerk;
MARIAHEIDE - dinsdag 4 oktober van 16:00 - 17:00 uur,
voor de kerk;

Prikpost in Zijtaart.
De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de
Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de
prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.
De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten.
Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of
specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten
kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.
Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum
Bernhoven Voor alle openingstijden en locaties prikposten
zie: www.dcbernhoven.nl.
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email:
trombose@bernhoven.nl
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Aanbiedingen voor a.s.
vrijdag en zaterdag :
Schnitzel naturel of gepaneerd
4 voor € 6,95
Kip ham-kaas schnitzels
5 halen 4 betalen
Kippenbouten zonder rug 1 kg € 2,25
Diverse soorten kippenham
150 gram halen - 100 gram betalen
KBO
AGENDA
Maandag 3 oktober 10.00 uur: Onderonsje
Maandag 3 oktober 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 4 oktober 9.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 4 oktober 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 4 oktober 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 4 oktober 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 5 oktober 13.30 uur: Kienen
Donderdag 6 oktober 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 6 oktober 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 6 oktober 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 6 oktober 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 7 oktober 13.30 uur: Bridge
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Willy Henst
Toon Opsteen
Wim vd Sanden
Piet vd Hurk
Mies Gibbels
Toon Cissen
Jan v Uden
Christ v Helvoirt
Frans vd Broek
Toon Nelissen
Toon Opsteen
Tonnie v Uden

28
30
43
38
35
61
18
19
19
32
30
31

25
42
28
20
25
53
20
13
17
49
36
29
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- Cor v Zutphen
- Frans v Leuken
- Toon vd Oever
- Tonnie v Uden
7- Rien Kemps
-Rien v Tiel
-Wim Kremers
-Tonn Verbruggen
-Cor Coppens
-Willy vd Berkmortel
-Wim Kremers
-Rien v Tiel

61
44
31
31
32
29
26
24
22
25
26
29

33
69
23
39
32
13
15
27
22
14
16
46

Uitslag regionale senioren biljartcompetitie Nijnsel Zijtaart d.d. 20-09-2016
Thuisclub
Nijnsel
Bezoekers
Zijtaart
R. der Kinderen 40 42 C. v. Zutphen
65 64
M. v. Schijndel 28 14 W. v.d. Sanden 43 33
A.Hurkmans
23 30 Fr. v. Leuken
40 47
R. v.d. Eertwegh 19 19 T. Nelissen
32 22
P. v.d. Sanden 23 25 T. Verbruggen 23 24
M. v. Zoggel
18 27 C. Coppens
21 14
Jo Biemans
15 16 T. Opsteen
27 35
J. Phillipsen
15 13 J. Rijkers
17 9

Senioren Biljartcompetitieregionaal 26
sept 2016 Zijtaart - Wijbosch
Cor v.Zutphen
Wim v.d.Sanden
Tonnie v.Uden
Rien v.Tiel
Toon Opsteen
Tonn Verbruggen
Cor Coppens
Jan Rijkers

65
43
32
28
27
23
21
17

71
33
25
42
25
20
27
20

- Wim Gevers
46 43
- Huub v.Eerden 44 23
- Tjeu vd.Westelaken 37 28
- Grard v.Alebeek 31 26
- Toi Korsten
28 22
- Harrie Heesakkers 25 21
- Toon Schouten 18 10
- Jos v.Tartwijk
24 26

Jager vertelt over natuurbeheer!

De jacht is altijd omstreden. Dieren doden
blijkt lastig wanneer deze in de vrije natuur
rond lopen. Maar toch zit er meer achter
dan we in eerste instantie denken. De heer
Willie van der Sangen uit Dinther is bijna
75 jaar jong en heeft al bijna 50 jaar
ervaring in jagen.
KAARTEN
Op 3 oktober komt de heer van der Sangen met de
Uitslagen van 22 september:
bezoekers in Zijtaart praten
Jokeren:
Riek v.Sleuwen
131 pnt.
over natuurbeheer. Om het
Rikken:
1. Lenie Henst
117 pnt.
natuurschoon om ons heen
2. Marjo Vissers
100 pnt.
te behouden is zorgvuldig
3. Tiny v.Zutphen
91 pnt.
beheer nodig. Diversiteit en
Poedelprijs:
Martien v.Zutphen
biologisch evenwicht zijn
Loterij:
Harrie v.Zutphen
daarin kernbegrippen. Als
jager speelt Van der Sangen
zelf ook in die functie een
BILJARTEN KBO Zijtaart
belangrijke rol in het
Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO Zijtaart
natuurbeheer. Jagers lijken
d.d. 22-09-2016
er in het wilde weg op los te
Jan Rijkers
16 30 - Wim vd Sanden 43 20
schieten, maar dat is slechts
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schijn. Zoals Staatsbosbeheer door aanplanten en rooien
van bomen zorgt voor een goede samenstelling van de
bossen, zo dragen jagers ertoe bij dat de wildstand de goede
samenstelling krijgt of houdt.
“Jagen is niet alleen een
liefhebberij van mannen die het
stoer vinden om wilde dieren te
doden. De jacht is gebonden aan
strikte regels en draagt bij aan het
beheren van de wildstand” aldus
Van der Sangen ”De overlast van
wilde zwijnen rond de Veluwe en
van vossen in deze regio laat zien
dat verstandig wildbeheer niet
onbelangrijk is”. Het wordt beslist
een mooi uurtje met mooie verhalen. Voor bezoekers van ’t
Onderonsje is er volop gelegenheid om mee te praten over
natuurbeheer.
Het Onderonsje is gratis toegankelijk, alleen de
consumpties zijn voor eigen rekening.
Wat: 't Onderonsje voor alle 55+ers
Wanneer: maandagmorgen 3 oktober van 10.00 tot 11.00
uur
Waar: Het Klooster Zijtaart
Kosten: gratis, maar koffie of thee is voor eigen rekening
U komt toch zeker ook?
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RABO KIDSFAIR DIT JAAR IN
VEGHEL, BOEKEL EN UDEN
Dit jaar kunnen kinderen bij
Rabobank Uden Veghel weer op een
leuke manier kennismaken met
sparen. Geen Rabo Spaarweek dit
keer, maar drie keer een Rabo
KidsFair op drie verschillende
locaties: in Veghel, Boekel en Uden.
Op ieder kantoor één dag, één groot
(spaar)feest met veel leuke
activiteiten.
Met de Rabo KidsFair wil de Rabobank het liefst zoveel
mogelijk kinderen stimuleren om financieel wijzer te
worden. En bij een gezonde toekomst hoort ook een
gezonde levensstijl. Daarom is er dit jaar tijdens de Rabo
KidsFair op een speelse manier aandacht voor bewegen en
gezond eten.
Ze zijn terug! Spaarhelden Duppie & Doekoe
Vorig jaar maakten ze op de Rabo KidsFair hun entree:
spaarhelden Duppie & Doekoe. Een stoer varken en een
hippe koe, die op aansprekende wijze uitleggen hoe sparen
werkt. Ze zijn terug, en hoe! In hun avontuur van dit jaar
leert Duppie aan Doekoe hoe hij door gezond eten en
bewegen nóg beter kan sparen.
Leuke & sportieve spelletjes
Tijdens de Rabo KidsFair zijn er allerlei leuke en sportieve
spelletjes, met een knipoog naar het verhaal van Duppie &
Doekoe. Natuurlijk kunnen kinderen die dag ook geld
storten op hun eigen spaarrekening. Er wacht dan een leuke
verrassing!
Tijd & data
Kinderen zijn op onderstaande dagen tussen 9:30 – 16:30
uur van harte welkom
- Zaterdag 22 oktober: Rembrandtlaan 70, Veghel.
- Woensdag 26 oktober: Sint Agathaplein 8, Boekel.
- Zaterdag 29 oktober: Promenade 75, Uden.
De Rabobank wenst alle kinderen en ouders alvast veel
(spaar)plezier!

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster

openingstijden

dinsdagmiddag

13.45 – 15.15 uur

dinsdagavond

18.00 – 19.00 uur

donderdagavond

18.00 – 19.00 uur
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KBO Toernooi 2016
Woensdag 21 september is het onderlinge toernooi voor
de leden van de KBO Zijtaart afgesloten met het spelen
van de finale. Aan het toernooi werd deelgenomen door
33 spelers, welke ingedeeld werden in 7 poules van 4
spelers en 1 poule van 5 spelers. De voorrondepartijen
zijn vanaf 5 september in 2 weken afgewerkt en tot grote
tevredenheid van wedstrijdleider Wim vd Sanden zijn er
maar enkele wedstrijden verzet hoeven te worden. Op de
allerlaatste speelavond van de voorronde is helaas 1 partij
uitgevallen door ziekte van een speler. In totaal zijn er 66
wedstrijden gespeeld, vele met hoge puntenscores en
slechts enkele met scores van 3 en 4 wedstrijdpunten. Er
was echter ook 1 partij bij, waarin door een speler de
maximale score van 20 punten werd behaald. Frans van
Leuken wist in 25 beurten liefst 112 caramboles te maken,
terwijl hij er 55 diende te maken. Ook realiseerde hij in
deze partij de hoogste serie van 24 caramboles.
Maandag 19 september werden de achtste finales gespeeld
en begon bij sommige spelers de spanning al toe te nemen.
Na het spelen van de kwartfinales op woensdagmiddag 21
september waren er nog 4 spelers over met kans op de titel.
Jan Rijkers nam het in de 1e halve finale op tegen Adriaan
vd Tillart en deze partij werd door Jan gewonnen met 7
tegen 5 punten. De andere halve finale ging tussen Rien
Kemps en Christ v Helvoirt. Deze partij ging lange tijd
gelijk op, maar met 2 series van 12 besliste Rien de partij in
zijn voordeel met 14 tegen 10 punten.
Onder grote publieke belangstelling ging de finale van start
tussen Jan Rijkers (20 car.) en Rien Kemps (40 car.). Over
de gehele lengte ging de partij gelijk op en na 25 beurten
was de stand 100 % gelijk: Jan 25 car. en Rien 50 car. Er
moest dus een verlenging aan te pas komen en daarin liet
Jan er geen gras over groeien wie de partij zou gaan
winnen. Onder luid applaus werd Jan Rijkers zodoende de
kampioen van 2016. Alvorens de bekers werden
overhandigd, sprak toernooileider Toon Cissen een woord
van dank uit voor de grote belangstelling gedurende het
hele toernooi en met name op de finaleavond. Ook
bedankte hij wedstrijdleider Wim vd Sanden voor zijn grote
inzet en overhandigde hem een fraaie bos bloemen.
Vervolgens werd aan verliezend finalist Rien Kemps de
beker voor plaats 2 overhandigd. Rien, van harte
gefeliciteerd met deze prestatie want je kunt terugkijken op
een prachtig gespeeld toernooi. Tot slot werd door de
winnaar van vorig jaar Zus vd Hurk de beker voor plaats 1
uitgereikt aan Jan Rijkers, de nieuwe kampioen.
Jan, nogmaals van harte gefeliciteerd met het
kampioenschap. Als voorzitter van de biljartdivisie van de
KBO sprak Cor van Zutphen zijn dank uit richting het
Dorpshuis en Wim en Toon voor hun inzet en bijdrage aan
de organisatie van het toernooi. Met de toezegging dat het
toernooi volgend jaar wederom op de agenda zal komen
staan, werd de avond onder het genot van een drankje
afgesloten.
Namens de wedstrijdleiding,
Toon Cissen

bridge ZBC’01 20 sept 2016
Lijn A
1 Gerard Bekkers & Ria Swinkels
61,25
2 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt 58,75
3 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
53,33
4 Ria Veldhuis & Mien Vissers
51,25
(5) Cees v. Hout & Jo Verhoeven
50,00
(5) Cor v.d. Berg & Cor Mollen
50,00
7 Jan Rijkers & Toos v. Berlo
49,58
8 Clasien Nolle & Trudy Smulders
49,17
9 Bert Kanters & Diny Kanters
47,92
(10) Jacqueline Brus & Riet Koevoets
43,33
(10) Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
43,33
12 Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
42,08
Lijn B
(1) Hein de Wit & Jo de Wit
65,10
(1) Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
65,10
3 Ad Koevoets & Jo van de Tillaart
64,06
4 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
58,13
5 Anneke Jans & Maria Pepers
53,13
6 Riet v. Hout & Mari v.d. Steen
51,88
7 Lilian Harbers & Rob Harbers
48,44
8 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 45,00
9 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
34,38
10 Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
33,75
11 Tonny Rijkers & Maria Rijken
27,08

KBO 23 september 2016
Lijn A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Mien Verhoeven & Mien Vissers
Cees v. Hout & Riet v. Hout
Cor Mollen & Marietje Mollen
Jo v.d. Tillaart & Jo Verhoeven
Piet Thijssens & Riek Rijkers
Anny v.d. Hurk & Lida v. Houtum
Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
Bert Kanters & Diny Kanters
Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
Harrie Lucius & Nelleke Stolk
Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
Cor v.d. Berg & Jan Rijkers

71,67
62,50
58,75
50,42
49,50
49,17
48,75
48,00
46,00
45,83
45,00
36,00
34,50
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Lijn B
1 Toon Gevers & Adriaan v.d. Tillart
65,10
2 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
58,33
3 Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
57,29
4 Liesbeth van Dijk & Nellie Phillipsen
55,21
5 Ad Koevoets & Riet Koevoets
52,60
6 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 48,44
7 Willemien Verhoeven & Piet v Schaijk
45,31
8 Jos Peters & Maria Peters
44,27
9 Tonny Rijkers & Henk v.d. Linden
36,98
10 Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt 36,46
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Rhode JO11-7G
VOW JO11-3
VOW JO9-1
VOW JO9-2
Rhode JO9-7G

VOW JO11-2
10:30u
Avanti'31 JO11-5
9:30u
Avanti'31 JO9-4G
10:30u
HVCH JO9-8
10:30u
VOW JO9-3
9:15u
Hapse Boys MO19-2VOW MO19-1
14:00u
VOW MO19-2
Nooit Gedacht MO19-1 14:30u
Rood Wit'62 MO15-1 VOW MO15-1
10:30u
VOW MO15-2
Volkel MO15-1
13:00u
Vorstenbossche Boys MO13-1 VOW MO13-1 12:00u
ST Estria/GVV'57/SCV'58 MO11-2 VOW MO11-1 9:30u

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart

VOW Senioren 1 okt. 2016
16:30u
Rhode

VOW Veteranen

Dames en Heren: zondag 2 oktober, Herselseheide, pauze
VOW senioren 2 okt. 2016
in Lierop, vertrek 9.00 uur.
14:30u
VOW 1
Maliskamp 1
Senioren: woensdag 5 oktober, Engelen ‘Kastelentocht’,
10:00u
Avesteyn 5
VOW 2
pauze in Empel ‘Lachende Vis’, vertrek 9.00 uur.
11:00u
VOW 3
Erp 6
11:30u
Ollandia 3
VOW 4
V.O.W. Jeugd 1 okt. 2016
11:00u
ST VOW/WEC VR1 Wijbosch NLC'03 VR1
thuis VOW JO19-1
Rhode JO19-3
14:30u
uit
Festilent JO17-2 VOW JO17-1
14:45u
SPORTUITSLAGEN
uit
Ollandia JO15-1G VOW JO15-1
13:30u
thuis VOW JO15-2 Blauw Geel'38/JUMBO JO15-7 13:00u
V.O.W. Jeugd
UDI'19/Beter Bed JO13-5 11:30u
thuis VOW JO13-1
thuis VOW JO11-1
Schijndel/DE WIT JO11-3 9:30u
VOW JO19-1
- Mariahout JO19-2
5 1
FC Uden JO17-2 - VOW JO17-1
3
7
VOW JO15-1
- Schijndel/DE WIT JO15-3 2
1
Handel JO15-2 - VOW JO15-2
8
2
VOW JO13-1
- Vrij
Boskant JO11-1G - VOW JO11-1
0
VOW JO11-2
- UDI'19/Beter Bed JO11-9 0
Nijnsel/TVE Reclame JO11-2 -VOW JO11-3
3
Schijndel/DE WIT JO9-3 -VOW JO9-1
1
Blauw Geel'38/JUMBO JO9-10 -VOW JO9-2
0
VOW JO9-3
- ELI JO9-4G
0
VOW MO19-1 - MULO MO19-1
0
Rhode MO19-1 - VOW MO19-2
1
VOW MO15-1 - Nijnsel/TVE Reclame MO15-1 10
VOW M015-2 - SJVV MO15-2
2
VOW M013-1 - FC Uden MO13-1
4
VOW MO11-1 - HBV MO11-2
1
VOW Senioren 24 sept 2016
Venhorst
VOW Veteranen
EVVC VR30+1
VOW VR30+1
VOW Senioren 25 sept 2016
VOW H1
Avesteyn 1
Boskant 4
VOW H3
Prinses Irene 9
VOW H4
ST VOW/WEC VR1 FC de Rakt VR1

1-2
2-9
3-1
3-3
2-1
8–2

16
10
7
0
1
1
2
5
0
0
1
8
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Op bijgaande foto zien we een tevreden kijkend
jongensteam met de sponsor.

Uitslagen Externe
competitie TV Zijtaart

Het bestuur en de spelers met begeleiding van VOW willen
hierbij de familie Van Hoesel nogmaals bedanken voor dit
spontane initiatief.

Competitieronde 1
De Haanenbergh 1 - Dames Donderdag
Heren 50+ - TV De Doornakkers
LTV Bevo - Dames Vrijdagavond
Heren Vrijdagavond - Frisselstein
Dames Zaterdag - DTV De Donkelaar

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

Competitieronde 2
Dames Donderdag - De Witte Schare 1
De Rauwbraken - Heren 50+
TV Edos - Heren Vrijdagavond
Dames Vrijdagavond - Vorstenbosch
TOS - Dames Zaterdag

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

Jongeren VOW in het nieuw!
Een goed gebruik binnen de voetbalsport is dat teams
gesponsord worden en ook bij VOW kennen we zulke
sponsors. Onlangs is de sponsorcommissie van VOW er in
geslaagd om voor het JO15-team, voorheen heette dat C-1,
een 3-jarige overeenkomst te sluiten met een nieuwe
sponsor, het betreft Oomen Infra B.V. van eigenaar Jurgen
van Hoesel uit Zijtaart. Het bestuur, de spelers en
begeleiding waarderen de
geste van de familie Van
Hoesel zeer, dat van
Oomen Infra B.V. de
komende jaren hun naam
aan dit team wil
verbinden. Na een
dankwoord aan de familie
Van Hoesel door de
sponsorcommissie en het
jeugdbestuur van VOW,
uiteraard vergezeld van
een bloemetje, is het
eerste shirt officieel
overhandigd.

Gitaarspelen is gezellig bij Pizzicato!
Gitaarclub Pizzicato heeft plaats voor volwassen
muzikanten die al gitaar hebben gespeeld en het graag weer
willen oppakken of al spelen en dit graag in groepsverband
willen doen.
Tijdens de lesavonden spelen we op een eenvoudige manier
akkoorden, tokkels en slagen en daarbij wordt ook nog
gezongen. Onder andere liedjes van Nederlandstalige
muzikanten zoals Guus Meeuwis, Nick & Simon en Ilse de
Lange
maar ook Katy Perry, Bruno Mars en Adele. Muziek uit de
jaren 70/80 blijven ook leuk om te spelen. De lesavond is
op donderdagavond in de oneven weken
in het Dorpshuis in Zijtaart en word begeleid door Dayenne
Barten.
De eerste les is op 6 oktober van 20.30-21.15 uur dit is een
proefles. Daarna volgen er nog 5 lessen tot aan de
kerstvakantie. Een uitgelezen kans om te kijken of je het
leuk vind.
Aanmelden via tel: 0413-852352 of pizzicato@live.nl voor
1 oktober.
Meer info is te vinden op de website:
gitaarclubpizzicato.jimdo.com
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Gemeenteraad Veghel stemt in met
Foodpark Fase 1

Sjors Sportief weer van start in
gemeente Veghel
Het populaire Sjors Sportief boekje is weer klaar! Vorig
schooljaar schreven er maar liefst 1.100 kinderen in. Een
ongekend succes! Nog geen lid worden maar toch de
activiteit leren kennen, laagdrempelig en toegankelijk voor
iedereen: dat is het motto van Sjors Sportief. Veghel
Gezond Sportief bundelt samen met verenigingen haar
krachten en dit resultaat is te zien in het overvolle Sjors
Sportief boekje. Deze week krijgt ieder kind uit groep 1 t/m
8 van alle basisscholen uit de gemeente Veghel een prachtig
kleurrijk exemplaar. De vrolijke mascotte Sjors Sportief zal
daarnaast deze week enkele basisscholen persoonlijk
bezoeken!
Sporten
De basisschoolleerlingen kunnen natuurlijk weer heel veel
sporten gaan uitproberen, denk hierbij aan Olympische
sporten zoals atletiek, badminton, basketbal, schermen,
turnen, handboogschieten, handbal, volleybal, fietscross,
judo, tennis, handboogschieten, zeilen, hockey, maar ook
minder bekende sporten zoals kickboksen, scouting, yoga
en nog veel meer! Kinderen kunnen kiezen uit ruim 60
sportactiviteiten! Kortom keus genoeg. In het Sjors Sportief
boekje vind je alles wat je wilt weten. Het hele schooljaar
door kunnen kinderen inschrijven en dus ook meedoen.
Inschrijven op www.jogg-veghel.nl
Vanaf woensdag 28 september kunnen kinderen zich
inschrijven via www.jogg-veghel.nl. Deze leuke internetsite
is al voor iedereen toegankelijk, maar er kan pas vanaf
16.00u daadwerkelijk worden ingeschreven. Voor meer
informatie neem alvast een kijkje op de website
www.sjorssportief.nl of www.jogg-veghel.nl. Of stuur een
e-mail naar sportcoaches@veghel.nl.

Afgelopen week vergaderde de gemeenteraad van Veghel
over twee punten. Het bestemmingsplan Foodpark fase 1 en
een plan om een vijftal locaties in Veghel Zuid op te vullen
met sociale woningbouw. Om met die laatste te beginnen:
TEL heeft ingestemd met de woningbouwplannen omdat
TEL het belangrijk vindt dat er voldoende huurwoningen
gerealiseerd worden in Veghel (en in de dorpen). Omdat
door deze plannen er echter ook een locatie verloren gaat,
waar veel kinderen in Veghel Zuid al jarenlang konden
voetballen, en waarvoor eigenlijk geen andere geschikte
locatie is, hebben wij we er voor gepleit om te onderzoeken
of deze locatie behouden kan blijven als speelplaats voor de
Wijk Veghel Zuid. Dat is namelijk een wijk met relatief
weinig groen en weinig speelplekken.
Het tweede punt op de raadsvergadering was
bestemmingsplan Foodpark fase 1. Dit plan was anderhalf
jaar geleden ook al goedgekeurd door de raad. Toen heeft
de rechter het plan echter afgekeurd na bezwaren van
Actiecomite De Kempkens. Het bestemmingsplan lag nu
opnieuw in de gemeenteraad. De meerderheid stemde voor
het plan. Alleen TEL en SP hebben tegengestemd, maar dat
was te weinig om het plan tegen te houden. TEL stemde
tegen omdat er veel overcapaciteit is in Brabant aan
industrieterrein en dit terrein daardoor onnodig de kwaliteit
van het wonen in Zijtaart aantast. Bijvoorbeeld door het
lelijke landschap dat we gaan krijgen, het vele verkeer, het
geluid en de uitstoot van schadelijke stoffen. Mede dankzij
de eerdere reacties op het plan en ook dankzij de inzet van
de dorpsraad is de groenbuffer volgens het
bestemmingsplan aan de kant van Zijtaart minimaal 20
meter breed tot maximaal 65 meter breed. TEL heeft
aanvullend een voorstel (motie) ingediend dat deze
groenbuffer nu wel gelijk vanaf het begin aangelegd gaat
worden. Alle partijen in de raad hebben daar vervolgens
mee ingestemd. Wat ons betreft een kleine pleister op de
grote wond die geslagen wordt in het buitengebied van
Zijtaart. We hebben daarnaast ook nog gepleit voor
compensatie, in de vorm van ontwikkeling van recreatie en
natuur in het buitengebied van Zijtaart. Hier kregen we
helaas (nog) geen meerderheid voor. Hopelijk lukt dit
komende jaren alsnog, want we hebben het punt
opgenomen in het verkiezingsprogramma van Team
Meierijstad.
TEL heeft er ook een punt van gemaakt dat
omwonenden van De Kempkens niet actief
betrokken werden en niet eens via een brief
zijn geïnformeerd door de gemeente Veghel
over het bestemmingsplan. Dit terwijl de
gemeente dit wel vraagt van zijn eigen
burgers, omdat ze anders een plan van een
initiatiefnemer niet eens in behandeling
nemen. Dat inwoners actief betrokken worden
bij ingrijpende plannen van de gemeente gaat
na de verkiezingen hopelijk ook veranderen.
Erik de Vries (TEL -> Team Meierijstad)
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Het is zover onze tabletcursus voor beginners voor de IPAD gaat van start.
We gaan beginnen op:
Donderdagmiddag 6 oktober om 13.30
uur in het Klooster.
De cursus wordt gegeven door Martin
Peters en bestaat uit 8 lessen.
Mochten er mensen zijn die op het
laatste moment nog willen aanhaken, die
kunnen nog snel even contact opnemen
met:
Cor van der Aa op telefoon 0413-366858 of stuur een mail
naar cpjvdaa@gmail.com , het liefst maandag 3 oktober.

Voor de I-pad voor gevorderden zoeken we nog enkele
deelnemers voor dat we kunnen starten met die cursus.
Voor de gewone computercursus is nog een enkele plaats
beschikbaar, deze cursus willen we starten met een
inloopmiddag op woensdag 5 oktober om 13.30 uur. Daar
wordt uitleg gegeven wat we gaan doen en wat er nodig is.
De inhoudelijke cursus start dan op woensdag 12 oktober
om 13.30 uur.
Voor aanvullende informatie contact Cor van der Aa

Ruitersport Zijtaart – Fanatieke strijd
om Cor Coppens Bokaal gewonnen
door Loes van Asseldonk
Afgelopen zaterdag vond de jaarlijks terugkerende Cor
Coppens wisselbokaal plaats. Onze clubleden van de
ponyclub en de rijvereniging gingen onderling de strijd met
elkaar aan. En dat allemaal met fantastisch weer!
Deze dag is leuk en leerzaam voor zowel de allerkleinsten
als de ruiters te paard. Iedereen mocht een dressuurproef
rijden die werd beoordeeld door een jury. In de binnenbak
werden de klasse Bixie, BB en de B gereden. Dat waren
voornamelijk de jongste ruiters en amazones. Robin van
Vugt, Milou Kemper en Robin van den Hoogen scoorden
de meeste punten en mochten de finale rijden.
In de buitenbak werden ondertussen de overige klassen
gereden. Anouk Blokx, Lieke Blokx en Loes van
Asseldonk behaalden de meesten punten in deze ring. Zij
werden dus de concurrenten van de drie beste dames die
binnen hadden gereden.
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De finaleproeven werden beoordeeld door maar liefst drie
juryleden, waaronder Cor Coppens zelf. Het was nog even
spannend tot de prijsuitreiking, maar Loes van Asseldonk
ging er uiteindelijk vandoor met de Cor Coppens Bokaal!
Robin van den Hoogen en Anouk Blokx werden 2de en 3de.
Als extra prijs werd er ook gestreden om de Iris Bokaal.
Deze is in het leven geroepen ter ere van de overleden pony
Iris. Dit is een echte aanmoedigingsprijs. Iedereen die wilde
mocht een speciale proef rijden met uitdagende onderdelen.
Ook kinderen die niet bij de club zaten en bijna nooit pony
hadden gereden mochten meedoen. Uiteindelijk wist Yuri
Klerks deze prijs te winnen! Hij kreeg een hele grote beker
waar hij erg trots op is! Deze gezellige dag werd afgesloten
met een smakelijke barbecue.
Graag tot ziens op de wedstrijd van zondag 9 oktober!

Beste carnavalsvrienden,
We staan voor de start van ons
jubileumjaar, want de
carnavalsvereniging bestaat dit
seizoen al weer 55 jaar. Ook de
pronkzittingcommissie wil daar
natuurlijk aandacht aan schenken.
We zijn daarom al weer
begonnen met de
voorbereidingen voor de
pronkzittingen van 2017 en we
hopen dit jaar weer een fris en sprankelend programma
te kunnen presenteren waarbij we graag weer nieuwe
artiesten op het podium begroeten.
Via deze weg nodigen we vooral mensen uit die hun
debuut op een pronkzitting nog moeten maken. Ook
nodigen we de artiesten uit die we al een paar jaar niet
meer gezien hebben en die weer nieuwe inspiratie
hebben opgedaan.
Denk je als vriendengroep, familiegroep of solo een
leuke act op het podium neer te kunnen zetten, neem
dan contact op met ons. Denk er daarbij aan dat je
optreden ongeveer 10 minuten mag duren. (max. 15
minuten inclusief opbouwen en afbreken)
De pronkzittingcommissie wil, wanneer het mogelijk
is, zoveel mogelijk artiesten van eigen bodem laten
optreden.
De pronkzittingen 2017 zijn op vrijdag 20 en zaterdag
21 januari.
Als je op een of meerdere van deze avonden op wilt
treden, dan kun je contact opnemen met Wiljan van
Hoof (telnr. 353293)
Per e-mail is natuurlijk ook mogelijk:
wiljan.vanhoof@ziggo.nl
Pronkzittingcommissie
Carnavalsvereniging De Reigers.
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Een vereeuwiging van uw maatje op een mooie foto of
Wooden Block, maakt het plaatje compleet.
Net als andere jaren hebben we ook diverse demonstraties
op het programma staan, waaronder rijden met een
Dat moet gevierd worden! Als dan het carnavalsseizoen
trekpaard, coaching met paarden, maar ook een oefening
ook nog op de elfde van de elfde begint is met een politiehond.
dat een mooie avond om met een
Natuurlijk is er ook aan onze kleinste dierenvriendjes
receptie, en aansluitend een knallend
gedacht en hebben we een kinderspeeldorp, waar ze kunnen
feest het seizoen te openen. Wel jammer knutselen, video kijken, cupcakes versieren en spelen op
voor onze nieuwe prins, want die kan
het springkussen. Ook is er een plekje, waar ze kunnen
zich pas een dag later aan ons
poetsen en knuffelen met de pony’s.
presenteren.
Aangezien Sweenslag
Op de Zijtaartse kalender is nog geen
sinds vorig jaar niet meer
rekening gehouden met ons
alleen zorg biedt aan
openingsprogramma.
houders van paarden en
Noteer dus:
pony’s, maar ook kleine
11 november receptie en feestavond vanwege het 55 jarig
viervoeters van harte
jubileum
welkom zijn, willen wij
12 november elf-elf bal met onthulling van de nieuwe
ook alle honden en
prins.
katteneigenaren van
Natuurlijk volgen er nog meer activiteiten die in het teken
harte uitnodigen om een kijkje te komen nemen in onze
van het jubileum staan. Daarover wordt u tijdig
praktijk. Een volledig nieuwe opname is in aanbouw en
geïnformeerd.
naar verwachting over 1 maand klaar. De spreekkamer en
operatieruimte zijn al volop in gebruik.
Ook kunt u rekenen op een aantal leuke acties, waaronder
OPEN DAG bij SWEENSLAG!!
het GRATIS mestonderzoek van uw paard of pony en
voor iedere pup of kitten die bij ons wordt ingeschreven in
het patiëntensysteem staat een leuk starterspakket klaar!

55 jaar Carnavalsvereniging
De Reigers!

Zaterdag 1 oktober a.s. is het weer zover, de Landelijke
Open Dag Dierenartsen. Voor de
4e keer zet Sweenslag haar deuren
open voor het publiek en krijgt u
de kans om een kijkje achter de
schermen te nemen bij een van de
vele dierendokters in Nederland.
Wij proberen u zo wat beter
wegwijs te maken in het reilen en
zeilen in de dierenartsenpraktijk.
Ook dit jaar hebben we weer een groot aantal personen
bereid gevonden om hun producten en diensten, in de
paardenbranche, maar niet te vergeten ook op het gebied
van de gezelschapsdieren, aan te bieden in ons strodorp.
Om onze dankbaarheid te tonen richting onze klanten en
leveranciers voor het in ons gestelde vertrouwen in de
afgelopen 5 jaar, hebben wij geprobeerd het dicht bij huis te
houden en ondernemers binnen onze klantenkring de
mogelijkheid te bieden zichzelf hier te presenteren. Zo zijn
er stands op het gebied van voeding en verzorging van uw
paard en huisdier, maar is er ook informatie te vinden over
verzekeringen en wat te doen wanneer uw dier overlijdt.

Wederom hebben wij een goed doel gevonden dat wij
graag willen ondersteunen. Net als vorig jaar zal de
volledige opbrengst van alle koffie, thee en versnaperingen
geschonken worden aan Dierenopvangcentrum HoKaZo.
Zij zullen deze middag ook aanwezig, mét de
dierenambulance!!
Op het einde van de dag maken wij de 3 winnaars bekend
van onze 'Share & Like'-actie op Facebook...
Bent u nieuwsgierig geworden, kijk dan voor het volledige
programma en de te winnen prijzen op
www.paardenpraktijksweenslag.nl of
www.facebook.com/paardenpraktijksweenslag/!!

Wij hopen u te mogen begroeten op zaterdag 1
oktober a.s. tussen 12.00 uur en 17.00 uur op
Sweenslag 20 in Keldonk!!
AgriFood Capital inspireert met tal van
evenementen in de regio Veel te beleven tijdens 2e
Dutch Agri Food Week
Van 12 t/m 25 oktober bruist Noordoost-Brabant van de
evenementen en activiteiten. Dan vindt namelijk de 2e editie
van de Dutch Agri Food Week plaats. AgriFood Capital is
één van de grondleggers van dit nationale podium voor
innovatie in de agrifood sector. Niet voor niets: NoordoostBrabant heeft de ambitie een topregio in agri en food te
worden. Die ambitie onderstrepen we met een keur aan
inspirerende evenementen in onze regio, die we op eigen
titel of in samenwerking met partners organiseren tijdens de
Dutch Agri Food Week.
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zou die vent toch wat willen doen!! Of moeder kan de
kinderen niet aan bij tijd en wijle, vraagt om jouw hulp en
zodra je die geeft begint ze tegen jou te snauwen: “Je hoeft
Team Meierijstad is de nieuwe grote lokale partij. Hopelijk
niet zo hard te reageren!!! Het zijn toch maar kinderen!”
straks de grootste partij. Daarin zitten de Veghelse lokale
Dan denk je: ze lost het voortaan zelf maar op!
partijen en drie lokale partijen uit Schijndel en Rooi. Ook
Je voelt je het vijfde rad aan de wagen. Je hoort er nooit
TEL zit hierbij. Bij TEAM werd gestemd over het
ècht bij. Je vriendin is niet zo consequent als je zou willen,
verkiezingsprogramma. Ik was blij dat ik er was. Er stonden
en als jij haar daarop wijst, wordt ze boos. Je hebt het zwaar
belangrijke punten voor Zijtaart op het programma. Het
onderschat wat het betekent om kinderen in huis te hebben.
ging over de vraag of er nog meer industrie mocht komen
Je dacht dat je kinderen best leuk zou vinden, maar het is
bij Zijtaart. Erik de Vries was heel duidelijk: nu eindelijk
soms hartstikke vervelend. Gelukkig zijn deze problemen
stoppen met de aanleg van nog meer industrieterreinen rond
wel redelijk snel op te lossen, tenzij het allemaal al te lang
Zijtaart. Ik ben blij dat hij vanuit TEL hoog op de lijst staat
heeft geduurd, of wanneer er daarnaast ook nog andere
bij TEAM (plaats 4). Hij komt ook binnen TEAM op voor
problemen zijn. Maar als dit de enige problemen zijn, kun
ons dorp als het er echt om gaat. Net als Marja, Marcel,
je daar bij snel ingrijpen redelijk eenvoudig
Alda en anderen die ook op de lijst van TEAM staan. Bij de
oplossingen voor vinden. Wacht dus niet
vergadering waren maar een paar personen voorstander van
langer!!
nog meer industrie bij Zijtaart. Toen er werd gestemd over
dit punt bleek er een grote meerderheid voorstander de
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
komende raadsperiode een pas op de plaats te maken. Dus
Interpunctie, Smientdonk 2,
komende vijf jaar geen Foodpark fase 2 en Fase 3! Ook niet
5467 CA Veghel
als fase 1 van het foodpark helemaal verkocht wordt. Ik ben
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
blij dat ook de partijen uit de gemeenten Rooi en Schijndel
het belangrijk vinden dat Zijtaart gewoon Zijtaart blijft. Dat
Zijtaart niet wordt opgeslokt door industrie. Gelukkig
waren er meerdere inwoners van Zijtaart aanwezig. Samen
staan we sterk. Ook jij kan lid worden van TEAM en mee
bepalen waar deze partij voor moet gaan staan. Kosten: €
15,00 per jaar en dit jaar is gratis. Zie website van TEAM
Area nodigt bewoners uit voor een gesprek
Meierijstad. Naam, woonplaats en e-mailadres invullen is
Zaterdag 1 oktober: Dag van het Huren
voldoende. Doe mee!

Geen Foodpark fase 2

Actiecomité De Kempkens
Wil Lathouwers

Interpunctie
De man in een stiefgezin…. Stiefvader, bonusvader… of
eigenlijk geen vader??
Zoals beloofd deze week een vergelijkbaar verhaal over
stiefvaders. Opvallend: plaatjes van stiefvaders zijn niet te
vinden…. Er zijn ook geen sprookjes over stiefvaders, dat
ligt anders. En toch is de positie van stiefvader ook
allerminst eenvoudig. Mannen leven wel vaker wat verder
van hun gevoel af, dus allerlei gevoeligheden die vrouwen
wél hebben, hebben mannen lang niet altijd. Maar toch…
Hoe is het als man, wanneer je vriendin een kind heeft wat
altijd op de bank staat te springen, dingen uit zijn handen
laat vallen, ’s nachts uit bed komt, etc. Maar zodra er iets
nieuws op de markt komt wat hij of zij kan gebruiken, wil
hij het ook… Je vriendin laat over zich lopen, wordt bij tijd
en wijle uitgescholden door haar kinderen, en zij pikt dit
alsmaar! Is ze misschien bang voor haar kinderen? Of pikt
ze alles omdat ze denkt dat de kinderen anders naar hun
vader gaat?? Diep in zijn hart denkt ie soms: dat ze maar
ophoepelen…. Of de kinderen komen na een weekend bij
papa terug met opmerkingen als: “papa zegt dat wij niet
naar jou hoeven luisteren, want jij bent niet onze papa”, je

Op 1 oktober organiseren wooncorporaties in Nederland
voor de tweede keer de Dag van het Huren. Alle corporaties
vragen op deze dag aandacht voor het werk dat zij doen. Al
meer dan 150 jaar zorgen wooncorporaties ervoor dat
mensen goed kunnen wonen. Ruim vier miljoen
Nederlanders – één op drie huishoudens – wonen in een
corporatiewoning. Tijdens de landelijke Dag van het Huren
kunnen bewoners en belangstellenden bekend en vertrouwd
raken met de bijdrage van corporaties aan de samenleving.
Ook Area doet mee aan deze dag en gaat graag met
bewoners in gesprek.
Praat mee, denk mee
Van 13.00 uur tot 16.00 uur ben je van harte welkom op het
kantoor van Area in Uden. Binnen vind je een zestal
zogenaamde Are(n)a’s. Dit zijn speciale plekken waar
medewerkers van Area met bezoekers in gesprek gaan over
de volgende onderwerpen:
•
Woningverdeling
•
Betaalbaarheid
•
Duurzaamheid
•
Kwaliteit van de woning
•
Bewonersparticipatie
Ook wordt er een zeepkist geplaatst waar bezoekers zelf
hun onderwerp aan de man kunnen brengen. Jan van Vucht,
directeur-bestuurder van Area: “Wij nodigen onze
bewoners uit om zelf het podium te pakken. Zij krijgen een
kwartier de tijd om een interessant onderwerp met een link
naar wonen aan te kaarten. Wij zijn benieuwd wie deze
uitdaging aandurft.”

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 26 nr. 01

Kinderactiviteiten en inwendige mens
Voor de kinderen zijn er kleurplaten en bellenblaas. Zij
hoeven zich tijdens deze dag dan ook zeker niet te vervelen.
Natuurlijk wordt de inwendige mens niet vergeten. In de
kantine staan er hapjes en drankjes klaar.
[in kader]
Gratis bus van Veghel naar Uden
Speciaal voor de bewoners uit Veghel heeft Area een bus
geregeld, die hen gratis van Veghel naar Uden brengt. Om
12.30 uur vertrekt de eerste bus vanaf het kantoor in
Veghel, Iepenlaan 4 naar het kantoor in Uden,
Leeuweriksweg 12. Elke drie kwartier gaat er een rit naar
Uden. De tijden zijn als volgt: 12.30 uur, 13.15 uur, 14.00
uur en 14.45 uur. Om 16.00 uur rijdt de bus voor de laatste
keer van Uden terug naar Veghel.
Kortom: zet 1 oktober in je agenda en kom naar de Dag van
het Huren bij Area! Voor meer informatie kijk op:
www.areawonen.nl

Wat vind jij ervan?
Je hebt het waarschijnlijk al gehoord: Lijst Blanco gaat
meedoen aan de raadsverkiezingen voor Meierijstad!
Als jonge, frisse partij willen we zonder ballast van het
verleden enthousiast aan de slag in het belang van alle
inwoners in onze nieuwe gemeente. Makkelijk bereikbare
en betaalbare zorg, voldoende bouwgrond en geen
wachttijden voor woningen, een veilige leefomgeving,
verbetering van het openbaar vervoer en de bereikbaarheid
en het ondersteunen van activiteiten voor 12- tot 18-jarigen
zijn enkele van onze speerpunten! De top van onze lijst
bestaat uit jonge mensen, maar je zult zien dat we gesteund
worden door een groot aantal kandidaten uit alle
leeftijdscategorieën, die goed geworteld zitten in de
Meierijse grond. Deze mensen brengen op verschillende
vlakken ervaring met zich mee en die komt goed van pas!
Om ons werk goed te kunnen doen is het van groot belang
dat we weten wat er speelt, dat we écht weten wat jij ervan
vindt. Daarom doen de kandidaten van onze partij er alles
aan om onze contacten voortdurend uit te breiden. Hoe
meer contacten hoe liever! Om dit te bereiken zijn we actief
op sociale media en ook op onze website LijstBlanco.nl kun
je ons leren kennen. Verder praten we vooral graag met de
mensen: formeel maar ook zeker informeel. Zo zullen we
verenigingen en individuele mensen gaan opzoeken!
De huidige drie gemeenteraden hadden een mooie proef
lopen, waarin elke inwoner ‘vreemd aan de orde van de
dag’, dus over elk onderwerp dat de gemeente raakt,
voorafgaand aan de raadsvergadering kon inspreken. Dit
was een uitgelezen mogelijkheid om als burger je wensen te
uiten maar met name om als politiek te kunnen luisteren
naar wat de burger wil! Lijst Blanco is hier een groot
voorstander van. Het experiment is inmiddels echter
afgelopen, maar wij gaan ervan uit dat deze laagdrempelige
mogelijkheid tot burgerbetrokkenheid - ook al werd er
tijdens de proef nog niet optimaal gebruik van gemaakt - in
de nieuwe gemeente blijvend wordt ingevoerd. Het is
namelijk een zeer goede manier om de band tussen burger
en politiek te verbeteren. Wij kunnen ons niet voorstellen
dat er straks in de raad van Meierijstad een partij is die wat
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betreft dit onderwerp tegen zal stemmen, aangezien ze alle
uitdragen graag met de burger te willen communiceren!
Niets is echter zeker in de politiek, dus voor nu kunnen we
alleen zeggen: Lijst Blanco zal doen wat ze zegt en schrijft!
Lars van Asseldonk
Lijst Blanco

De creatieve
ontwikkeling van
het jonge kind
Door te dansen, muziek te maken, te leren tekenen of
toneel te spelen ontwikkelen kinderen al op jonge
leeftijd hun eigen creativiteit en krijgen ze meer
zelfvertrouwen. Zelfs baby’s in de buik van hun mama
kunnen al op muziekles! Phoenix Cultuur biedt in heel
Meierijstad verschillende cursussen en workshops aan
voor jonge kinderen en ouders of grootouders.
Kleutertheater & musical
Kleuters vinden het heerlijk om zelf verhalen te bedenken, zich te
verkleden en avonturen te beleven. De korte cursus kleutertheater
op de woensdagmiddag is dan ook een schot in de roos voor de
stimulering van de fantasie van jonge acteurs en actrices. Voor
jongens en meisjes uit groep 5/6 die naast acteren ook zingen en
dansen heel leuk vinden, is er de mogelijkheid in te stromen bij
de cursus musical.

Teken- & kinderateliers
In de teken- en kinderateliers kunnen kinderen vanaf 6 jaar
diverse beeldende technieken en vaardigheden leren. Echt goed
en mooi leren tekenen waarbij perspectief, groot-klein verhouding
en kleurenleer aan bod komen. Leren kleien en glazuren of je
eigen idee 3D-printen. Enthousiaste en professionele kunstenaars
nemen de kinderen mee op hun leergierige ontdekkingstocht.

Babyballet, minidans & mixdans
Kan jouw baby of kleuter niet stil blijven staan als hij of zij
muziek hoort? Kom dan naar de lessen babyballet, minidans,
mixdans of modern/jazz! Kinderen die het heerlijk vinden om te
bewegen op muziek kijken elke week weer uit naar deze
danslessen speciaal voor hun. Professionele dansdocenten leren
de kinderen hun eerste danspasjes op gevarieerde muziek.

Kind, Ouder & Muziek
Baby’s in de buik van hun mama reageren al op melodieën en
ritmes. Daarom organiseert Phoenix Cultuur een korte
muziekcursus Baby op Komst. Veel zingen, ontspannen en je
voorbereiden op de komst van de baby . Voor ouders en/of
grootouders met dreumesen, peuters of kleuters is er de cursus
Kind, Ouder & Muziek. Heerlijk samen muziek maken, luisteren
en bewegen op muziek. Voor kinderen uit groep 3,4 en 5 zijn er
in Meierijstad op verschillende locaties de naschoolse cursussen
DoReMi! Een goede muzikale basis waarbij een kind kan
ontdekken welk instrument hij of zij het leukste vindt.
Op www.phoenixcultuur.nl vindt men meer informatie over
het aanbod voor jonge kinderen op de verschillende locaties.
Voor vragen en/of aanmeldingen: info@phoenixcultuur.nl of
0413-782010.
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Geheel in het teken van muziek
Groot nieuws voor alle muziekliefhebbers in de
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yogahoudingen in verschillende variaties worden
aangeboden.
Belangstellenden zijn welkom voor gratis proeflessen in de
dansstudio op de Noorkdade op zondag 2 oktober van
13.30-14.30 uur en donderdag 6 oktober van 10.00 – 11.00
uur.
Voor vragen en aanmelding, neem vrijblijvend contact op
met yogadocente Anneke Fontein van

Op zondag 2 oktober, organiseert Dynamite Beurzen de
CD – DVD & Platenbeurs in het Phoenix Cultuur Centrum. Inner Relations, T 06 144 77 000 of e-mail
info@innerrelations.nl.
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 LP .
Voor de echte muziekliefhebbers is de LP nooit weg
geweest.
Kom kijken en schrik hoeveel er nog bewaard is gebleven.
En 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 overleeft.
Dynamite noemt het “van Rock tot Klassiek”, maar ook
alles wat ertussen valt is aanwezig. Zoals Jazz, Blues, R&B,
Rock&Roll, Beat, Punk, Funk, Reggae, Country,
Nederbeat, Indo Rock, Hard Rock enz.. enz. het is er
allemaal.
En dat op grammofoonplaat, CD en DVD; zowel nieuw als
tweedehands en in alle prijsklassen. LP’s, singles en cd’s al
vanaf € 1,- en niet een beetje, maar heel veel.

PERSBERICHT

Blues & rock met de Matt
Jacobs Band

VEGHEL- Zondag 2 oktober is in galeriecafé De
Afzakkerij op CHV Noordkade in Veghel weer live
muziek te zien en te beluisteren. Deze keer een optreden
van de Matt Jacobs Band. Deze band neemt je mee in
een achtbaan vol rock, blues, bluesrock, vette riffs,
venijnige solo’s en vocale hoogstandjes. Aanvang van
het optreden 15.00 uur. De toegang is zoals gebruikelijk
Al bij al een beurs die door de echte liefhebber niet gemist gratis, een vrije gift altijd welkom.
mag worden. De beurs is geopend van 11.00 uur – 17.00 Nee, je hoeft de vijftig niet ruim gepasseerd te zijn om rock
en blues te spelen! Dat is het eerste dat duidelijk wordt als
uur.
je de mannen van de Matt Jacobs Band op het podium aan
het werk ziet. Gitarist Matt Jacobs startte de band eind 2005
Voor info: 06 511 80 522
samen met drie vrienden die dezelfde ambitie hadden: met
fantastische blues en rock de Nederlandse podia onveilig
Op de Noordkade in Veghel is opnieuw een mooi
samenwerkingsverband ontstaan. Op 10 oktober start Inner maken!
Relations in samenwerking met Phoenix Cultuur de cursus Matt Jacobs voegt het geluid en de nalatenschap van grote
gitaarhelden toe aan zijn eigen mix om er een geheel eigen
Yoga. De cursus bestaat uit acht lessen op maandag- of
donderdagmorgen en duurt tot 1 december 2016. Op beide geluid van te maken. De Strat van Mark Knopfler, de
countrylicks van Albert Lee, de dampende shuffles van
ochtenden zijn er twee sessies: hatha yoga en yoga 60+.
Stevie Ray Vaughan, de stevige rock van ZZ Top en Led
De lessen worden gegeven door gediplomeerd yogadocente Zeppelin… Ook meer recente artiesten als Joe Bonamassa
Anneke Fontein. Stap voor stap worden yogahoudingen en en Kenny Wayne Shepherd hebben met hun stevigere
ademoefeningen uitgelegd en met aandacht geoefend. Elke gitaarspel Matt beïnvloed. Samen met broer Bram op
drums, Dirk Pauwels op bas en achter de microfoon is Matt
les eindigt met een ontspanning om lichaam, adem en
gedachten tot rust te laten komen. Tijdens de lessen gaat het Jacobs naam aan het maken in de Nederlandse
muziekscene.
vooral om wat je nodig hebt om lekker in je vel te zitten.
Meer informatie op www.matt-jacobs.com
De cursus is voor iedereen geschikt omdat de
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FEEST BIJ KLEIJNGELD
Wie heeft deze tekst de afgelopen 25 jaar niet op zijn of haar deurmat zien vallen?!
Op 1 oktober 1991 namen wij het pand over van Jo Versantvoort. We waren zeker niet onbekend met de horeca
maar om dit zelf te runnen was toch wel een heel ander verhaal. Zeker in de beginjaren waarbij buitenshuis
werken en de nodige verbouwingen plaatsvonden waren “tropenjaren” voor ons. Om aan steeds vernieuwende
eisen en mogelijkheden te kunnen voldoen heeft het complete pand dan ook door de jaren heen vele veranderingen ondergaan. Maar ook de grote gunfactor vanuit het dorp en hulp van ons vast team, aangevuld met ﬂexibele
krachten, hebben gemaakt wat “Kleijngeld” nu is. Heel veel mensen hebben dan ook de afgelopen 25 jaar een
lach of traan bij ons gelaten. Vanuit het cafe hebben we jeugd op zien groeien tot volwassenen en samen met
velen leuke activiteiten en uitstapjes georganiseerd. Dit resulteerde dan ook in een onderlinge hechte band. We
zijn er trots op dat veel verenigingen bij ons hun clubhuis hebben gevonden en er gaat geen dag voorbij of een
van deze verenigingen is bij ons actief. Het is,denken wij, dan ook een goed teken als we terugkijken met een
gevoel dat de tijd voorbij gevlogen is.
Graag willen we jou/jullie uitnodigen om samen met ons een glas te heffen op:

ZONDAG 2 OKTOBER VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR
Natuurlijk kijken we weer graag vooruit op de komende jaren waarbij we onze passie en
enthousiasme inzetten om voor jullie klaar te staan.
Zaterdag 1 oktober is het café en de patatterij gesloten i.v.m. feest voor genodigden
Zondag 2 oktober is het café en de Patatterij vanaf 17.00 uur geopend

Franc & Yvonne
Kleijngeld

