Chris van de Ven wordt de nieuwe beheerder van
Dorpshuis Het Klooster
Op onze oproep onlangs in Zijtaarts Belang i.v.m. de vacature beheerder Dorpshuis
hebben 5 personen uit Zijtaart gereageerd. De afgelopen weken hebben wij goede
gesprekken gevoerd met de sollicitanten en tevens hebben we zorgvuldig de
toekomstige situatie beoordeeld. Nadat we alle belangrijke aandachtspunten hadden
overwogen, konden wij vorige week definitief besluiten om aan Chris van de Ven
de functie van beheerder Dorpshuis aan te bieden. Hiermee was Chris
vanzelfsprekend heel tevreden en kregen wij meteen zijn akkoord. Daardoor konden
wij dit afgelopen zaterdagavond tijdens de jaarlijkse contactavond met onze
vrijwilligers reeds bekend maken. Zoals het er nu naar uitziet, zal Chris op maandag
13 november met zijn nieuwe baan beginnen.
Wij hebben een goed vertrouwen in de keuze die we gemaakt hebben en we zien
daarom uit naar een prettige samenwerking met Chris als opvolger van André
Schepers, die officieel op 1 december a.s. na 28 jaren zijn taak overdraagt.
Bestuur van Stichting Dorpshuis Het Klooster

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 2 juli 9.30 uur Pater van Delden (Seniorenkoor)
Wij gedenken: Antoon en Betje van den Berg- van Eijndhoven (vanw. verjaardag):
Overl. ouders Brugmans- Kanters; Overl.ouders de Wit- van Rijzingen en Janus
Rooijakkers; Familie Aalders- an Lankvelt

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
0900-8844
Brandweer direct
073-61.23.123
Ambulance direct
0412-63.15.15
Stadhuis Veghel en storingsnr. 14-0413
Zijtaart:
Kerkberichten
36.58.61
Zorg en Welzijn Zijtaart 35.22.94
Dorpshuis Zijtaart
36.66.79
Basisschool "Edith Stein" 36.51.68
Tennispark Zijtaart
76.90.25
De Vonders (VOW)
35.03.77
Meldpunt Thuiszorg Pantein
Ons Welzijn Ouderenwerk
Aanzet maatschappelijk werk
Brabantzorg

0900-8803
36.73.09
36.69.86
088-99.85.555
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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.
NIEUWS VAN DE DORPSRAAD

28 juni 2017

Toekomstige uitbreiding woongebied Zijtaart.
Afgelopen donderdagavond hebben we een themabespreking gehouden over toekomstige woonkansen in
Zijtaart. Daarbij waren enkele jonge dorpsgenoten
aanwezig.
Ook werd er uitleg gegeven over het samenstellen van het
nieuwe bestemmingsplan Rodenburg in Heeswijk-Dinther
door dhr. Jan v.d. Broek, die door middel van
burgerparticipatie zeer nauw betrokken is geweest bij alle
voorbereidende besprekingen in Heeswijk. We hadden dit
onderdeel in onze bijeenkomst opgenomen als voorbeeld
voor een eventuele kans die we te zijner tijd in Zijtaart
kunnen krijgen middels burgerparticipatie (het meedenken
van inwoners bij een nieuw plan).
Daarom is er tijdens de bijeenkomst een werkgroep
ontstaan (jonge belangstellende inwoners), die in overleg
met de Dorpsraad zelfstandig aan de slag gaat met o.a. de
contacten met de gemeente over het toekomstig
bestemmingsplan.
De gemeente is momenteel bezig om voor alle kernen in
beeld te brengen wat het aantal gewenste woningen zal zijn
voor de komende 10 jaren. De voorbereidingen voor een
nieuw bestemmingsplan zullen op zijn vroegst na de
zomervakantie van dit jaar worden opgestart. De gemeente
heeft ruim 10 jaren geleden 5 hectaren landbouwgrond
aangekocht voor uitbreiding woongebied Zijtaart. Dit grenst
aan de wijk Rudebroeck en aan de Leinserondweg tot aan
het terrein van de ruitersportvereniging.
Zeer waarschijnlijk zullen de mogelijkheden voor aankoop
van een nieuw bouwperceel zich gaan voordoen in de loop
van 2019.

Raadsbesluit N279
Zoals reeds in de media is gemeld, heeft de gemeenteraad
afgelopen donderdag het besluit genomen om wethouder
Harry van Rooijen niet met lege handen naar de
bijeenkomst van de Stuurgroep N279 Veghel-Asten te
sturen. Vanuit Meierijstad (locatie Veghel) zal ingebracht
worden, dat de gemeente medewerking verleend aan de
aanpassingen van de N279 op het traject Veghel-Asten.
Hoe en wat dat precies betekent, is nu nog niet volledig
duidelijk. Zeer waarschijnlijk zal er een vierbaans gedeelte
door Veghel tot aan de Maxwell Taylorbrug worden
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doorgetrokken en zal er tussen Zijtaart en Keldonk een
oversteek gemaakt worden t.b.v. een parallelweg aan de
kant van Keldonk en aan de kant van Zijtaart.
De provincie maakt werk van de doorstroom op het
bestaande traject bij Veghel richting Helmond en de
gemeente zal de plaatselijke oplossing gaan uitwerken t.b.v.
het ontsluiten van bedrijventerrein Doornhoek. Daarover
zullen de nodige besprekingen volgen met de wethouder en
houden wij (zoals vorige week reeds gemeld) weer nader
overleg met onze dorpsgenoten. Zo gauw er meer
duidelijkheid is, komen we weer bij elkaar.

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

OPENINGSTIJDEN DORPSHUIS T.B.V.
PINAUTOMAAT
Het gebruik van het pinautomaat is mogelijk op de
volgende tijden:
MAANDAG T/M
DONDERDAG

van 8:00 uur tot 21:30 uur
en/of afhankelijk van verdere
openstelling Dorpshuis

VRIJDAG

van 8:00 uur tot 17:00 uur
en/of afhankelijk van verdere
openstelling Dorpshuis

ZATERDAG EN
ZONDAG

afhankelijk van openstelling
Dorpshuis tijdens weekendactiviteiten

Tijdens openstelling van het Dorpshuis bij extra
activiteiten kan men altijd gebruik maken van het
pinautomaat.
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KBO
KBO AGENDA
Maandag 3 juli 10.00 uur: Onderonsje
Maandag 3 juli 13.00 uur: Fietsen
Maandag 3 juli 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 4 juli 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 4 juli 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 4 juli 13.00 uur: Vrij biljarten
Woensdag 5 juli 13.30 uur: Keezen
Donderdag 6 juli 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 6 juli 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 6 juli 13.00 uur: Comp. Biljarten
Donderdag 6 juli 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 7 juli 13.30 uur: Bridgen

Voor al uw friet en snacks!

Weekend actiesnack:
Goulash kroket € 1,60 p.st.
Iedere vrijdag vanaf 17.00 uur Gezinsfrietdag
Gezinszak friet (2 Volwassen+2Kinderen)
4 snacks keuze uit frikadel of kroket
Voor € 10,00
Deze actie valt buiten onze normale
stempelkaartactie

Kaarten:
Uitslagen van 15 juni:
Jokeren:
1. Riek v.Sleuwen
90 pnt.
2. Cisca Coppens
75 pnt.
Rikken:
1. Marjo Vissers
67 pnt
2. Bert Vissers
62 pnt.
Poedelprijs: Anneke v.d.Braak
-34 pnt.
Loterij:
Jaantje v.d.Burgt
Uitslagen van 19 juni:
Jokeren:
1. Mien Ketelaars
143 pnt.
Rikken:
1. Annemieke v.d.Linden 96 pnt.
2. Marjo Vissers
64 pnt.
Loterij
Mieke v.Boxmeer
Loterij:
Mientje Raaijmakers
Uitslagen van 22 juni:
Rikken:
1.Willie v.d.Berkmortel
82 pnt.
2. Harrie v.Zutphen
69 pnt.
3. Mieke v.Uden
59 pnt.
Jokeren:
1.Mien Ketelaars
127 pnt.
2. Tiny v.Zutphen
99 pnt.
3. Jaantje v.d.Burgt
77 pnt.
Poedelprijs: Anneke v.d.Braak
- 45 pnt.
Loterij:
Jan v.Zutphen
Uitslagen van 26 juni:
Jokeren:
1. Tonny Rijkers
98 pnt.
2. Maja Rovers
83 pnt.
Rikken:
1. Lenie Henst
114 pnt.
2. Marjo Vissers
110 pnt.
Poedelprijs: Anneke v.d.Braak
– 59 pnt.
Loterij:
Jan v.Zutphen

Ook telefonische bestelling mogelijk.
Pastoor Clercxstraat 53-55
Tel.: 363638
Patatterij open:
Ma- Di- Do: 19:00uur - 21:00 uur
Vrij – Zat: 17:00 uur - 21:00 uur
Zo: 12:00 uur - 21:00 uur

Prijsuitreiking keezen KBO

BILJARTEN

Nederlaag toernooi Zijtaart - Dinther 26 juni 2017
Cor v.Zutphen
Frans v.Leuken
Wim v.d.Sanden
Tonnie v.Uden
Toon Opsteen
Jan de Wit
Tonn Verbruggen
Cor Coppens
Chris v.Helvoirt
Jan Rijkers

60
44
41
32
29
26
24
23
18
15

62
68
39
27
38
40
29
25
23
11

-

Peter v.Deursen
Harrie v.d.Heijden
Gerard v.Hasselt
Nico v.d.Burgt
Jan Verwegen
Jan v.Zutphen
Mari v.Zoggel
Martien v.d.Boom
Henk v.d.Broek
Adriaan Potters

51
38
51
34
34
33
30
30
24
20

58
58
57
40
34
47
37
31
30
27

Wie wordt de kampioen? Na een jaar
enthousiast keezen zullen op de laatste
speeldag van het seizoen beslist een aantal
mensen benieuwd zijn naar de totaaluitslag.
Naast dat het deelnemen belangrijker is dan
het winnen, zal ook hier gelden de slogan voor “ de
eeuwige roem”. Gemiddeld genomen is er met 5 of 6 tafels
om de 14 dagen hard gewerkt om het beste resultaat op
papier te krijgen. Soms ging het er fanatiek aan toe.
Woensdag 5 juli a.s. is
het zover, de ranglijst
wordt definitief
opgemaakt en zullen de
prijzen worden uitgereikt,
nadat de laatste
speelronde is gespeeld.
We beginnen om 13.30 uur
Als er mensen zijn die woensdag willen komen kijken of
misschien kennis willen maken met het spelen van het
keezspel, zijn ze van harte welkom. Na de zomersluiting
van het Dorpshuis gaan we ook in het nieuwe seizoen weer
om de 14dagen het spel keezen spelen, met als eerste
woensdag 30 augustus.
De werkgroep KBO keezen
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KBO organiseert een 5-daagse busreis
naar Rijs in Friesland!
Wie heeft er zin om met een goed
georganiseerde reis mee te gaan samen met
leeftijdgenoten. Van donderdag 5 oktober
t/m maandag 9 oktober organiseert de
KBO deze meerdaagse reis. Een uitstapje
waar altijd met plezier op wordt teruggekeken. Bij de prijs
is inbegrepen het
vervoer met een luxe
touringcar en 4
overnachtingen in Hotel
Gaasterland op basis van half pension (ontbijt en diner),
koffietafel in de lunch op donderdag, zaterdag, zondag en
maandag. Op vrijdag gaat u na het bezoek aan het Douwe
Egberts museum op eigen gelegeheid lunchen in Joure. De
eerste dag wordt een bezoek gebracht aan een
waterbuffelboerderij. Op zatedag bezoeken we het Jopie
Huisman museum en gaan we naar Hindelopen waar een
bezoek aan het 1e Friese Schaatsmuseum niet mag
ontbreken. De zondag wordt ingevuld met een rondrit door
Gaasterland onder begeleiding van een ervaren gids, die ons
van alles zal vertellen
over dit mooie gebied. In
Gaasterland gaat het open
landschap over in
heuvelachtig met veel
bos. Het
stuwwallenlandschap ligt
in Nationaal Landschap
Zuidwest Fryslân. In
tegenstelling tot de overwegend vlakke provincie Friesland,
is het hier juist glooiend en bosrijk. Het is er waterrijk en de
natuur is er prachtig! Op de slotdag brengen we een bezoek
aan Urk en omgeving en gaan kijken bij het windmolenpark
11 Beaufort. Alvorens we thuis komen, sluiten we af met
een heerlijk diner in restaurant Ruggestee.
Wie graag meer wil weten over deze reis, kan even contact
opnemen met Jan van Boxmeer, Krijtenburg 12, tel. (0413
20 94 87 of per mail j.v.boxmeer@hetnet.nl . Hij kan meer
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vertellen en u informeren hoe zich aan te melden. De kosten
voor deze complete reis bedragen € 388,00. Let wel: de
inschrijving sluit eind deze week, dus als u mee wilt besluit
snel want vol is vol.

Kabinetsmedewerker bezoekt het
Onderonsje!
Waar denken we aan als we spreken over
een kabinetsmedewerker? In deze tijd
van de vorming van een nieuw kabinet
gaan onze gedachten dan al snel uit naar
de kabinetsformatie in Den Haag. Maar
dat is een misvatting. Onze dorpsgenoot
Hetty van den Tillaart werkt bij de gemeente Meierijstad als
medewerker in het kabinet
van de burgemeester. Op
maandagmorgen 3 juli 2017
om 10.00 uur komt zij ons
het een en ander vertellen
over de inhoud van haar
functie. Het kabinet vervult een centrale rol voor wat betreft
het gastheerschap van de gemeente. Zij houdt zich onder
andere bezig met Koninklijke en gemeentelijke
onderscheidingen, met vieringen (bijvoorbeeld Koningsdag
en Bevrijdingsdag) en herdenkingen (bijvoorbeeld
Dodenherdenking en Veteranendag) en is bij die
gelegenheden zo ongeveer de rechterhand van de
burgemeester. Hetty had deze functie al in onze oude
gemeente Veghel en sinds 1 januari 2017 in Meierijstad.
Als inwoner van Zijtaart vind ze het leuk om voor onze
dorpsgemeenschap iets over haar werk te mogen vertellen.
Ook bijvoorbeeld het organiseren van de feestmiddag voor
echtparen binnen Meierijstad die 50 jaar getrouwd zijn
hoort tot haar taak. Hetty zal na een korte inleiding dieper
ingaan op haar werkzaamheden en de bij ons levende
vragen graag willen beantwoorden.
Wat: Het Onderonsje voor alle 55+ers
Wanneer: Maandag 3 juli van 10 tot 11 uur
Waar: Het Klooster Zijtaart
Kosten: Gratis, maar koffie of thee is
voor eigen rekening
U komt toch zeker ook?

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.
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Zijtaartse ruiters aan de top in
Liempde!!

Afgelopen weekend werd in Liempde een wedstrijd voor
paarden gereden door meerdere ruiters uit Zijtaart, die daar
volop in de prijzen reden! Zo won Renee Buser met haar
paard Starbuck in de klasse Z1/Z2 met maar liefst 221,5
punten de 1e prijs! Loes van Asseldonk won met haar paard
Fitzroy de 1e prijs met maar liefst 213 punten in de klasse
Z1/Z2, 2e proef. Heel knap gedaan dames, want beide
combinaties rijden nog niet zo heel lang in deze hoge
klasse. Maar dat was nog niet alles. Elja Barten won de 1e
ZIJTAARTSE prijs
met haar paard Malo Bellie met 203 punten in de
JEUGDNATUURVERENIGING klasse L1/L2 en Silvia Endevoets de 2e prijs met haar paard
Falkland T in dezelfde klasse met 200 punten. De 2e proef
Slootonderzoek Zondag 2 juli in de klasse L1/L2 werd gewonnene door Silvia Endevoets
met haar paard Falkland T en de 3 prijs in dezelfde rubriek
ging dit keer naar Elja Barten met 193,5 punten. Dat zijn
Er zijn ontzettend veel mooie natuurgebieden waar allemaal
heel veel prijzen op 1 wedstrijd en mogen ze zeker trots op
verschillende planten en dieren te vinden zijn. Op Zondag
zijn! Indira Jussen was ook succesvol met haar paard
2 juli gaan we kijken welke planten en dieren er allemaal
Quaresta Z en won de 4e prijs op de wedstrijd in
ONDER WATER leven.
Leidschendam.
Dat kan op heel veel plaatsen, dus houden we het kort bij
huis. We gaan namelijk naar de sloot naast het kanaal voor
een slootonderzoek. We vertrekken om 10.00 uur met de
Duidelijkheid over N279
fiets vanaf Het Klooster.

Zondag 2 juli: De Rosmolen, pauze in
Geijsteren/Smakt “'t Trefpunt”, 85 km, vertrek 8.30
uur.
Woensdag 5 juli: Griendtsveen “Ontginningsd.", pauze
in “Morgenstond”, 90 km, vertrek 8.30 uur.

Omdat dit de laatste keer is dat we erop uittrekken voor de
vakantie, hebben we ’n extraatje als afsluiting en wensen
we iedereen een fijne vakantie toe!
We zien jullie weer op 1 september bij de avondwandeling.

Het college van de Meierijstad heeft
een voorstel gemaakt over de
opwaardering van de N279 ter hoogte van Veghel. Dat
voorstel hield in dat er een nieuwe brug komt tussen
Keldonk en Zijtaart en dat er ten zuiden van het kanaal een
verbindingsweg komt tussen die brug en de zuidelijk
gelegen bedrijventerreinen van Veghel. In de
raadsvergadering van donderdag 22 juni is hierover
gediscussieerd en gestemd in de raad.
Als Team Meierijstad hebben we ingebracht dat we van
mening zijn dat we nog veel te weinig informatie
hebben gekregen om alternatieven af te wegen. Tevens
te weinig informatie gekregen om de consequenties van
het voorstel van het college te overzien. Om die reden
zouden we daarom graag uitstel willen van de provincie
om een goed onderbouwd besluit te kunnen nemen. Aan
de wethouder is gevraagd dit mee te nemen in de
gesprekken met de provincie.
We hebben echter ook te maken met de praktijk. En die
praktijk is dat de provincie dat uitstel niet wil geven. Ze
houdt Meierijstad namelijk aan de afspraken over de
planning van het proces. De provincie verwacht daarom
op 26 juni een uitspraak van de gemeente Meierijstad in
de stuurgroep en maakt zonder die uitspraak haar eigen
keuze.
Niet kiezen is risicovol voor Meierijstad, want het
voorstel van het college heeft wel een aantal voordelen,
die anders niet gerealiseerd zouden kunnen worden:
• Het voorstel biedt verlichting voor de
Rembrandtlaan, omdat het vrachtverkeer vanaf
Helmond richting de zuidelijke bedrijventerreinen
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nu via de nieuwe afslag afgewikkeld kan worden;
De verwachting is dat door het voorstel het
sluipverkeer in Zijtaart duidelijk af zal nemen;
Daarnaast wordt door de extra ontsluiting de
bereikbaarheid van Veghel beter en het
verkeerstelsel in Veghel robuuster .

TEAM heeft daarom ingestemd met het voorstel en een
zevental punten benoemd die volgens ons aangepast moeten
worden in het genoemde collegevoorstel. De belangrijkste
vier noemen we hieronder:
• Voor de inwoners Zijtaart is het van belang dat de
nieuwe weg die ten zuiden van het kanaal komt het
te lopen zo dicht mogelijk bij het kanaal op de
bestaande bedrijventerreinen wordt aangesloten,
zodat er zo min mogelijk gebied en woningen van
Zijtaart aangetast worden. De wethouder heeft
bevestigd dat het hij geen onderzoek gaat doen naar
een optie om de nieuwe weg over het landelijk
gebied van Zijtaart naar de Corsica te leiden. Een
dergelijke weg zou namelijk sloop van een fors
aantal woningen en boerderijen tot gevolg hebben
en de leefomgeving en het welzijn van de inwoners
van Zijtaart behoorlijk aantasten.
• Ten behoeve van de inwoners Keldonk moet er een
goede verbinding komen over het kanaal, zonder
dat er lang omgereden moet worden. De aansluiting
moet daarom tussen de 300 en 400 meter van
Keldonk komen te liggen en ook een
fietsverbinding bevatten. Dit is nu opgenomen in
het voorstel.
• De opwaardering van de weg leidt tot meer verkeer
en dus meer geluid. Voor de inwoners van Veghel
wil TEAM daarom graag de garantie van de
provincie dat de gezondheidssituatie er ter hoogte
van Veghel verbeterd ten opzichte van de huidige
situatie. Ofwel: de geluidsbelasting in de situatie
met meer verkeer moet minder zijn dan hij nu is
met minder verkeer! Dat kan bijvoorbeeld middels
geluidsschermen of gedeeltelijke overkapping.
• Daarnaast wil TEAM dat er fietsbruggen aangelegd
worden ter hoogte van Veghel en dat de wethouder
ervoor zorg draagt dat belanghebbenden langs het
gehele te ontwikkelen traject (Veghel, Zijtaart,
Eerde, Keldonk, Boerdonk) goed betrokken worden
bij de verdere invulling van het plan.
Het nieuwe voorstel van het college heeft echter niet alleen
maar voordelen, maar ook negatieve effecten op Zijtaart.
Want als gevolg van de nieuwe aansluiting op de
bedrijventerreinen, zal voor enkele gezinnen in de toekomst
mogelijk nog gezocht moeten worden naar een goede
oplossing. Gelukkig voor Zijtaart is de omleiding nu van de
baan, want de uitgevoerde studies hebben aangetoond dat
de eerdere plannen voor een grootschalige omleiding bij
Zijtaart niet zinvol zijn. Tevens biedt het nieuwe plan
voordelen voor Zijtaart omdat het sluipverkeer via het Hool
af zal nemen.
Erik de Vries (namens TEAM)

Fractie TEAM vergadert 4 juli op locatie in
Nijnsel
Op dinsdag 4 juli a.s. vergadert de fractie van Team
Meierijstad op locatie. Daarbij wordt de achterban van harte
uitgenodigd om aan te sluiten.
We houden de vergadering in gemeenschapshuis De
Beckart van 19.30 tot 21.30 uur.
Wij willen graag met jullie van gedachten wisselen over
verschillende onderwerpen. Het is natuurlijk ook mogelijk
zelf een onderwerp in te brengen.
Op de agenda van deze avond staat onder andere:
• Koersbepaling WSD
• Voorgenomen vestiging varkenshouderij aan de
Lieshoutseweg, Sint-Oedenrode.
Het adres van gemeenschapshuis De Beckart:
Oude Lieshoutseweg 7
5492 HT Sint-Oedenrode
De fractie hoopt jullie op 4 juli te mogen ontmoeten.
Met vriendelijke groeten,
Janine Heisterkamp
Fractievoorzitter Team Meierijstad.
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Hurkse” kunnen herinneringen, ervaringen en
gevoelens met elkaar worden gedeeld. Op de
Staat het al op de kalender?
achtergrond zingt een vogel zijn lied.
De inschrijfmiddag van de “24 uur van Zijtaart” is
Er zijn vier wandelingen per jaar. In ieder seizoen is
op 24 september.
er een nieuwe wandeling. Een wandeling waarbij je
jezelf kan en mag zijn, waar je zonder enige grens
Waar en hoe laat krijg je nog te horen dus hou het
jouw verhaal kunt delen. Maar ook een wandeling
Zijtaarts Belang in de gaten.
waarbij je gewoon even stil kunt zijn.
“24 uur van Zijtaart”: 6 & 7 januari 2018
ZOMERWANDELING
Bij de zomerwandeling op zondag 9 juli worden
jullie om 09.30 uur bij De Boswachter,
Gemertsedijk 10 in Erp verwacht. Deelname aan de
wandeling is gratis, zo ook het eerste kopje koffie of
thee na afloop bij 'De Boswachter'.
Vooraf aanmelden is niet verplicht, maar wel fijn. Je
kunt een mail sturen naar
mariska@mariskavanvliet.nl of
telefonisch (0413) 32 25 27.
ZOMERWANDELING op zondag 9 juli, Als je geen vervoer hebt, kun je dit laten weten. Mariska en
Agnes proberen dan te regelen dat je met iemand mee kunt
voor iedereen die een dierbare mist
rijden.
Er was een goede opkomst in april bij de
lentewandeling. Daarom organiseren Mariska van Vliet CDA Meierijstad over N279: belang
Uitvaartzorg en Agnes van Wijk, Ritueelbegeleiding bij bereikbaarheid dorpen niet uit oog
afscheid, op zondag 9 juli a.s. voor de tweede keer een
verliezen
wandeling voor iedereen die een dierbare verloren heeft.
Herkenning, het gevoel er niet helemaal alleen voor te
De fractie van coalitiepartij CDA Meierijstad weet het
staan, mensen die jouw verdriet begrijpen, die ook zonder
zeker: als Keldonk goed bereikbaar blijft en er daar bij
iets te zeggen weten wat je voelt en bedoelt. Tijdens een
voorkeur een aparte fietsbrug komt, nieuwe parallelwegen
wandeling van ongeveer ‘n uur door de bossen van 'Het
zorgen voor een optimale ontsluiting van de Veghelse
industrieterreinen en de eigen burgers en organisaties nauw
betrokken worden bij het vervaardigen van het
inpassingsplan, dan kan er snel een goede oplossing komen
voor de herinrichting van de N279.
Het stuk weg tussen Veghel en Asten dreigt zonder
ingrepen te verworden tot een vernauwing in een ader, al
kun je daar, volgens sommigen, nu al van spreken. Steeds
meer voertuigen maken gebruik van de N279 en daar is een
deel van de weg niet op ingericht. Hoe die inrichting moet
worden, dat is een ingewikkelde puzzel en de oplossing laat
inmiddels al vele maanden op zich wachten. Afgelopen
maandag (26 juni) wilde de Provincie weten wat de plannen
zijn die Meierijstad heeft bedacht. De nieuwe
fusiegemeente had maandag inderdaad een antwoord voor
de Provincie, dankzij een ferm besluit in de
gemeenteraadsvergadering een week eerder.
CDA Meierijstad heeft een helder standpunt. “Wij willen
niet alleen een goed plan, maar ook minimalisatie van de
overlast voor wijken als De Leest, de Scheifelaar en de
Bloemenwijk, maar ook voor Zijtaart, Erp, Keldonk en
Boerdonk. Daarnaast moeten de industrieterreinen goed
bereikbaar zijn. Hoe we dat allemaal gaan aanpakken, dat
moeten we niet alleen over willen laten aan de Provincie.
En dat gebeurt wel als de gemeente de kansen laat liggen.
Meierijstad moet de regie houden en spoedig tot meer
gedetailleerde plannen komen, samen met de burgers en
andere betrokken organisaties, inclusief het bedrijfsleven,”
verklaart Coen Hendriks na zijn betoog in de
raadsvergadering van 22 juni.
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In deze raadsvergadering dienden het CDA, Team, VVD en
de PvdA een amendement in. Daarin was sprake van op- en
afritten en een viaduct bij Keldonk, minder vrachtverkeer
voor de Rembrandtlaan, afname van sluipverkeer bij
Zijtaart, kijken naar de mogelijkheden van parallelwegen en
de bereikbaarheid van industrieterreinen. Tevens vermeldde
het stuk extra aandacht voor de leefbaarheid in
aangrenzende woonwijken. Het amendement kreeg
goedkeuring en gaat derhalve in de tas van
verantwoordelijk wethouder Van Rooijen mee naar de
gesprekken met de Provincie.
“Belangrijk punt in het hele verhaal is, naast een goede
doorstroming van het verkeer en de bereikbaarheid van de
kleine kernen, de totale verkeersveiligheid, vooral ook voor
fietsers. Daarnaast is het tijd om spijkers met koppen te
slaan. Van uitstel kan geen sprake meer zijn,” aldus het
CDA.

Pannacook toernooi 2017
Afgelopen zaterdag 24 juni stond de
laatste evenement van het seizoen
2016/2017 op het programma 3e editie
van het pannacook toernooi. Met 50
teams in 10 poules werd gestreden om
de 1e plaats in de poule. Het weer was
eindelijk goed voor dit evenement na een
zeer warm en zeer nat jaar. Ook hadden
we dit jaar gekozen voor iets andere
velden waarbij het voetbal beter tot zijn
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recht kwam. Veel blije gezichten zagen we op het sportpark
al smullend met een pannenkoek. Een mooi evenement wat
voor het 3e jaar werd georganiseerd. Zoals gebruikelijk
kregen de deelnemers ook dit jaar weer massaal lekkere

gratis pannenkoeken aangeboden gebakken door het
beroemde Seitertse HamPa paleisje. Bakken lukt alleen met
timper en blij waren we dan ook dat dit jaar eethuis de
Reiger de timper gratis beschikbaar stelde voor onze jonge
sporters. In totaal 30 liter timper is er doorheen gegaan wat
op zich ook weer een record is. Ook een dankwoord voor
onze EHBOers welke dit jaar bij alle activiteiten er ook
weer voor hebben gezorgd dat we medische zorg
beschikbaar hadden.
Inmiddels zijn er ook
al andere benamingen
voor de afkorting
EHBO maar die
zullen jullie nog wel
een keer voorbij horen
komen.
Hopende jullie volgend jaar weer terug te zien bij de
activiteiten van VOW.
Groetjes activiteiten commissie VOW Zijtaart

Bond van Alleengaanden Kring Uden.
Uitnodiging voor een middagje Jeu de Boules.
Beste leden,
Onze laatste activiteit voor de zomervakantie is een
middagje Jeu de Boules bij petanquevereniging Jeu de
Bouckles te Boekel. Omdat we in juni niet terecht konden,
zijn wij uitgeweken naar woensdag 5 juli 2017 van 14.00
uur tot 17.00 uur.
De vereniging Jeu de Bouckles heeft de beschikking over
16 buiten banen en 10 binnen banen met een mooie kantine.
Wij hopen dat het weer zo goed is dat we heerlijk buiten
kunnen jeu de boulen. Voor degene die voor het eerst
komen jeu de boulen, volgt hier een korte
routebeschrijving.
Het clubgebouw van vereniging Jeu de Bouckles Sancta
Maria, ligt achter het zorgcentrum St. Petrus, aan de
Bernhardstraat 74 te Boekel
Op de rotonde bij de kerk in Boekel gaat u richting
Handel/Venhorst. U neemt de eerste weg links, dit is de
weg juist achter de kerk. U gaat het zorgcentrum St. Petrus
voorbij en neemt de eerste weg rechts. Aan het einde van
deze weg na ± 100m, ligt Sancta Maria.
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De kosten voor deze middag zijn € 7, - per persoon, te
voldoen bij binnenkomst.
Hiervoor krijgt U:

- Twee kopjes koffie/thee met een plakje cake.
- Een consumptie bestaande uit koffie/thee/warme
chocolade/frisdrank/bier/wijn/of een borrel.
- Twee keer een hapje
- Huur van de accommodatie met
wedstrijdbegeleiding en begeleiding op de baan.

Jij bent zó jaloers!!

Marieke is hartstikke overspannen. Ze leerde haar man Leo
kennen toen die pas gescheiden was. Er waren twee
kinderen uit deze relatie. Ondertussen hadden ze samen
ook nog twee kinderen gekregen. Marieke had enorm haar
Wij wensen alle deelnemers mooi weer en een plezierige en best gedaan om de kinderen van Leo een thuis te geven als
gezellige middag.
ze bij hen waren. Toch was het om de 14 dagen stressvol,
want de kinderen waren niet gemakkelijk.
Namens de werkgroep,
De ex-vrouw (Miranda) van Leo was wat gemakkelijk
Harrie van de Meerakker, Julianastraat 31, Heeswijkuitgevallen en dumpte de kinderen nogal eens bij haar Leo
Dinther, tel.(0413) 29 16 89
voorzitter
en Marieke. Dat stak Marieke enorm. Zij bracht de kinderen
Thea Donkers, Tolentijnstraat 6, 5469 NE Boerdonk,
normen en waarden bij, terwijl hun moeder ging
tel.(0492) 46 56 53
lid
flierefluiten.
Henk van de Ven, Pastoor Kampstraat 32, Zijtaart,
Voor Leo lag het anders: hij was blij dat hij de kinderen
tel.(0413) 36 52 42
lid
extra zag. Hij ervoer het gemakzuchtige gedrag minder als
Toon van Berlo, secr./penn., tel. (0492) 32 17 33 of mobiel “dumpen” en ook als doktersbezoek of tandartsbezoek aan
(06) 224 901 71
de orde waren, probeerde Miranda daar Lep mee op te
E-mail: toon@vberlo.nl
zadelen. Dat vond hij niet erg.
Hij moest daar dan wel vrij voor nemen,
terwijl Miranda fulltime thuis was. Ook
Marieke werkt nog een aantal uren.
Kortom: Marieke en Leo probeerden
samen met hun eigen gezinnetje iets leuks
te doen, maar veel van zijn vrije dagen
moesten worden opgeofferd voor
doktersbezoek, tandartsbezoek, etc., terwijl
Miranda dat toch ook gemakkelijk moest
kunnen.
Als Marieke er iets van zei, was zijn
standaardreactie: “jij bent zó jaloers!!”
Hoewel ze heus wel begreep dat hij er
anders in stond, liep ze inderdaad vaak met
voelsprieten uit en zag ze vaak al
aankomen dat er weer zo’n “opdracht” van
moeder aankwam…..Leo had al ja gezegd
voordat hij erover nagedacht had.
Uiteraard was het belangrijk dat Leo meer
begrip had voor de ergernissen van
Marieke.
Na één gesprek hadden ze bovendien een
strategie die beter werkte. Marieke vond
het heel fijn maar vanwege haar grote
spanning, kon ze er geen vertrouwen in
hebben dat dit beter werd. Daarom werd
ook gekeken hoe ze kon zorgen dat ze haar
spanningen kwijtraakte. Nu (na 3
gesprekken) gaat het heel veel beter.
Nu hebben ze pas over een half jaar een
volgend gesprek bij mij, met de afspraak
dat zij eerder kunnen komen als het niet
goed gaat. Ik verwacht niet dat dit aan de
orde zal komen.
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BBQ lijst 2017
Studentensteaks
1,65
Portie varkenssaté
1,65
Portie kipsaté
1,65
Hamburger
0,95
Spareribs
1,65
Bourgondische kipfilet
1,50
Gem. kipfilet
1,50
Katenspies
2,10
Gem. varkensspies
1,60
Gem. kipspies
1,60
Gem. runderspies
2,25
Kip/cajunspies
1,60
Barbecueworst
1,05
Gem. varkenslapje
1,45
Scampispies
2,40
Vispakketje
2,60
Gekr. biefstuk
2,00
Gem. speklappen
1,00
Brochette
1,60
(spies met runds-, kip- en varkensvlees)
Ons BBQ vlees komt allemaal uit eigen slagerij
Wij verzorgen geen complete BBQ-partijen meer.
U heeft wel de mogelijkheid om bij uw BBQ-vlees een BBQ te lenen
(informeer naar de mogelijkheden).
Briketten per 10 kg
11,00
Gas per BBQ
20,00
Eventuele schoonmaak per BBQ
25,00

Weekendaanbieding van 29 juni t/m 1 juli 2017

4 Barbecueworst

en

5 Studentensteaks

voor € 10,-

