Zijtaart, Bedankt!
In het weekend van 20 en 21 juli hebben wij enorm mogen genieten van twee zeer mooie
dagen paardensport aan de Hoge Biezen! Het was prachtig weer, er heerste een erg
gezellige sfeer en natuurlijk was er veel vermaak op het gebied van paardensport. De
terreinen van grondeigenaren familie Bekkers, familie Verhagen, familie Thijssen en
familie van der Heijden lagen er supergoed bij.
Wat hebben wij bij het organiseren van de Brabantse Kampioenschappen weer beseft dat
een klein dorp als Zijtaart groots kan zijn! Zo’n 175 vrijwilligers hadden zich aangemeld
om voor, tijdens en/of na het evenement hun steentje bij te dragen. Deelnemers deelden
complimenten uit over de organisatie en over de vriendelijke en behulpzame vrijwilligers.
Ruitersport Zijtaart is hier dan ook erg trots op!
Wij willen dit niet zomaar voor bij laten gaan. Daarom vindt er op zaterdag 7 september
een vrijwilligersavond plaats voor iedereen die de handen uit de mouwen heeft gestoken.
Heb jij je nog niet aangemeld? Doe dit dan vóór 25 augustus via personeel@bkzijtaart.nl.
Ruitersport Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag 4 augustus 10.30 uur Woord- en Communieviering (Samenzang)
Wij gedenken: Overl.ouders Coppens-van Bakel, Frans en Wim, Christ Rooijakkers
Zondag 11 augustus 10.30 uur Diaken van der Zanden (Samenzang)
Wij gedenken: Jan Oppers (vanw.verjaardag): Ouders van den Hurk-van den
Nieuwenhuizen en overl.familieleden: Piet en Mart van den Tillaart-Kremers: Overl.ouders
van den Oever–Verhoeven: Theo van den Oever: Gijs van der Linden: Riek van der
Heijden-Raaijmakers (vanw.verjaardag): Harrie van der Heijden: Leo en Mien van AchtKanters en zoon Henkie: Susan van den Tillaart
Mededeling:
Op zaterdag 24 augustus wordt de jaarlijkse bedevaart naar KEVELAER gehouden.
Kosten: Volwassenen €. 20,00
Kinderen
€. 10,00
(Een geldig paspoort/identiteitskaart is vereist, opstapplaats bij de kerk in Zijtaart)
Men kan zich t/m 12 augustus opgeven bij: Christien van Helvoirt, Ceciliastraat 6, 5465 RZ
Zijtaart.

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
Zorg en Welzijn Zijtaart
Vervoersdienst Zijtaart
Dorpshuis Zijtaart
Basisschool "Edith Stein"

36.58.61
06-46.59.59.16
35.22.32
36.66.79
36.51.68
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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: 06-15276074.
Gevonden: een sleutelbos mat kameelhanger in de
zandweg tegen over Pastoor Clercxstraat 105. Terug
te halen bij Raaijmakers Drukwerk
Gevonden: Zilveren armband bij het VOW-terrein.
Terug te halen bij Raaijmakers Drukwerk.

Bericht van de redactie
In week 32 (7 augustus) verschijnt er vanwege de
vakantie geen Dorpsnieuws Zijtaarts Belang
Gelieve hier rekening mee te houden bij het
aanleveren van kopij

Wegens vakantie
komt het
ZUTJE IJZERBOERKE
in week 31 – 32 – 33
NIET langs!!
Vakantiesluiting 2019 Zijtaartse bieb
De bibliotheek in Dorpshuis in Zijtaart is tijdens de
zomervakantie vanaf dinsdag 9 juli gesloten. Deze gaat
weer open op dinsdagmiddag 20 augustus.
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Zomeropenstelling 2019
Dorpshuis Zijtaart
Het Dorpshuis is in verband met de
vakantieperiode gesloten voor de reguliere activiteiten van
maandag 8 juli tot en met vrijdag 16 augustus 2019.
Het Eetpunt op dinsdag en donderdag gaat wel gewoon
door. Aansluitend daarop is het Dorpshuis elke dinsdag- en
donderdagmiddag geopend voor vrije inloop.
Ook is de prikpost elke donderdagmorgen van 7.45 uur tot
9.00 uur geopend.
Tijdens deze openstelling is de PINAUTOMAAT in het
dorpshuis te gebruiken.
Voor al deze activiteiten kunt u dus ook tijdens de
vakantieperiode gewoon in het Dorpshuis terecht!
Vanaf maandag 19 augustus 2019 bent u weer van harte
welkom in ons Dorpshuis

West toch héét
Hoelang isser al gin reege gevalle?
We zuchte en puffe meej z'n alle.
Ge heurt allom die inne kreet.
West toch héét, west toch héét
In den auto brikt 't zweet oe out.
De zon die bakt dur elke roit.
M'n broek plekt oan m'n reet.
West toch héét, west toch héét.
't Is nie te harde op de plots.
"Ons moe" heej now mar weenig prots.
't Is nie te harde in de kéét.
West toch héét, west toch héét
Ik haaw m'n eige mar wa koest.
Mar ok al heb ik net gedoest.
Menne rug die is wir wa nat van't zweet.
West toch héét, west toch héét.
Een Hitte Golf zeej De Bilt.
Ge kunnet noeme zu ge wilt.
't Klimaat veraandert op dees planeet.
West toch héét, west toch héét.
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KBO
KAARTEN:
De kaartclub van de KBO Zijtaart dankt de familie van
Riek v.d. Heijden voor het schenken van diverse prijzen.
Uitslagen van 16 juli 2019:
Jokeren:
Tonny Rijkers
Rikken:
Chris v.Helvoirt
Bert Vissers
Henk v.d.Ven
Poedelprijs: Piet v.d.Hurk
Loterij:
Anneke v.d.Braak

172 pnt.
115 pnt.
96 pnt.
87 pnt.
- 51 pnt.

Uitslagen van 18 juli 2019:
Rikken:
Piet v.d.Hurk
Chris v.Helvoirt
Poedelprijs
Toon Opsteen
Jokeren:
Tiny v.Kasteren
Jaantje v.d.Burgt
Poedelprijs: Rieky v.Zutphen
Loterij:
Cisca Coppens

73 pnt.
64 pnt.
- 89 pnt.
221 pnt.
136 pnt.
12 pnt.

Uitslagen van 23 juli 2019:
Jokeren:
Nolda v Zutphen
Mien Raaijmakers
Poedelprijs: Ad v.Cuyk
Rikken:
Lenie Henst
Willy v.d.Berkmortel
Poedelprijs: Ad Koevoets
Loterij:
Riet Koevoets.

126 pnt.
110 pnt.
14 pnt.
107 pnt.
97 pnt.
- 20 Pnt.

Uitslagen van 25 juli 2019:
Rikken:
Willy v.d.Berkmortel
Mieke v.Uden
Poedelprijs: Marjo Vissers
Jokeren:
Tiny v.Kasteren
Loterij:
Lenie Henst.

77 pnt.
66 pnt.
- 47 pnt.
94 pnt.

BRIDGEN
Uitslagen van 16 juli 2019:
1.Ad Koevoets & Mien Vissers
2.Jo Verhoeven & Jan Langenhuizen
3.Clasien Nolle & Fien Rooijakkers
4.Tonnie Kivits & Jan Rijkers

62,50 %
58,33 %
41,67 %
37,50 %

Voor al uw friet en snacks!

WEEKENDSNACK
2-4 aug. Groente kroket
9-11 aug. Kipkorn
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
Ook telefonische bestelling mogelijk.
Pastoor Clercxstraat 53-55
Tel.: 363638
Patatterij open:
Ma- Di- Do: 19:00uur - 20:30 uur
Vrij – Zat: 17:00 uur - 20:30 uur
Zo: 12:00 uur - 20:30 uur
Uitslagen van 18 juli 2019:
1.Jo Verhoeven & Jan Langenhuizen 58,33 %
2.Mariet vd.Wijgert & Adriaan vd.Tillart50,00 %
3.Ad & Riet Koevoets
45,83 %
4.Jan Rijkers & Nelly Philipsen
45,83 %
Uitslagen van 23 juli 2019:
1.Jo Verhoeven & Tonnie Kivits
62,50 %
2.Mariet vd.Wijgert & Adriaan vd.Tillart50,00 %
3.Mien Vissers & Jan Rijkers
45,83 %
4.Mien Vermeulen & Mieke Toebast 41,87 %

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Zondagtochten
4-aug start 8:30 tocht Wilhelminakanaal De gulle
Brabander pauze Biest Houtakker 85km
11-aug start 8:30 tocht Oud Empel pauze De Lachende Vis
Empel 80km
Woensdagtochten
7 augustus 2019 start 8:30 uur tocht Esbeek "De Utrecht"
pauze Herberg “In Den Bockenreyder” 95km
14 augustus 2019 start 8:30 uur tocht Molentocht Land
van Cuijk pauze St. Agatha “De S-Bocht” 92km

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 28 nr. 43

31 juli 2019 – 14 aug. 2019

pagina 4

Leijgraaf: libellen en bloemen excursie IVN ZOMERCURSUS
Op woensdag 21 augustus een nieuwe
korte natuurcursus van IVN Veghel.
zondag 11 augustus 10.00 uur – 12.30 uur
In deze zomercursus wordt aandacht
besteed aan typische zomer
De bandheidelibel is een van de
onderwerpen, zoals: bloemen en hun
bijzondere soorten van de
bestuivers , water en droogte, de voedselkringloop en de
Leijgraaf, maar ook vele andere
op warme zomeravonden volop vliegende vleermuizen.
libellen en juffers zijn te vinden
Bovendien is een vast onderdeel van iedere les het
langs de oevers en bij de poelen
bespreken van een plant en een vogel van de avond.
van deze beek. Natuurvereniging
De
cursus bestaat uit 3 binnenlessen op de woensdagavond
IVN heeft op zondagochtend 11 augustus een excursie
van
20.00 tot 22.00 uur en 4 excursies, veelal op de
langs de Leijgraaf op zoek naar vlinders, libellen en
zondagochtend
van 9.00 tot 12.00 uur. In verband met de
planten die verbonden zijn met het typische milieu van
de Leijgraaf. Carpoolen vanaf Stadhuisplein, Veghel om vleermuizen zit er ook een avondexcursie bij.
Met de excursies bezoeken we de natuurgebieden als het
10.00 uur; start excursie 10.15 uur Goordreef, Erp,
Geerbosch in Veghel, het Annabos in Uden, het kasteel
begin fietspad. Aan deelname zijn geen kosten
Heeswijk en de Hazeputten in Sint Oedenrode. De
verbonden.
onderwerpen van de lessen komen tijdens de
Door de aanwezigheid van de Peellandbreuk bij Uden
wandelexcursies uitgebreid aan bod.
wordt de Leijgraaf gevoed door kwel. Kwelwater is
De docenten zijn enthousiaste IVN-gidsen die veel in de
zuurstof- en voedselarm en vaak ijzerhoudend, een milieu
waar niet alle planten en dieren het goed in kunnen vinden. natuur te vinden zijn. In een ontspannen sfeer valt van hen
en elkaar veel (bij) te leren.
Dat schept dan ruimte voor soorten die wél met deze
De kosten bedragen 35 euro (leden IVN Veghel 25 euro).
speciale kwelomstandigheden om kunnen gaan, zoals de
Aanmelden tot 15 augustus secretariaat@ivn-veghel.nl.
bandheidelibel en waterviolier.
Binnenlessen: 21 en 28 augustus en 4 september
Tijdens de twee uur durende excursie gaan we met een
Excursies: zaterdagochtend 25 augustus en 1 en 8
beetje geluk, de bandheidelibel met eigen ogen zien. Maar
september + zaterdagavond 14 september
mogelijk ook de paardenbijter, zwarte heidelibel en zeker
Voor nadere informatie kan je bellen met Fer Kalis, tel.
de weidebeekjuffer. Watergentiaan bloeit uitbundig in de
0413- 341348 en www.ivn-veghel.nl.
Leijgraaf en langs de oever staat smalle
waterweegbree. Meer informatie www.ivn-veghel.nl of
Karin Koppen (0413) 21 02 16

IVN Veghel

Opvoeden: over vallen, opstaan, tranen en
politieagenten huilden hoort er bij
Ik zag van de week een TV-programma waarbij men liet
zien dat men vroeger zonder verdoving amandelen knipte.
De kinderen werden gewoon vastgebonden. Gelukkig was
het heel anders toen ik nog zo klein was, maar men was ook
toen niet zo voorzichtig met kinderen. Kinderen werden
beschouwd als tamelijk ongevoelig, huilen hoorde er bij.
Nu vindt men het al erg als een hond of kat een trauma
oploopt, maar over kinderen werd toen weinig nagedacht
(evenmin aan dieren trouwens).
Niet verwennen
Er waren nog veel dingen niet ontdekt over kinderen. Je
moest ze niet teveel verwennen, niet te veel aandacht geven
aan allerlei zaken. Bv. een baby gewoon laten huilen als hij
in de wieg lag en hem er beslist niet uithalen. We zijn er
niet dood van gegaan, maar het was soms wel hard en bijna
wreed. Gelukkig deed men het niet expres. Men wist niet
beter.
Bescherming
Nu proberen we iedere steen op te rapen waarover ze
kunnen struikelen, vallen mag alleen op zachte ondergrond
gebeuren en fietsjes hebben zijwieltjes. Een losse tegel
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wordt gezien met aansprakelijk zijn. Begrijp me goed, ik
vind ook dat we voorzichtig moeten zijn met kinderen,
maar soms slaat het wat door.
Overbescherming
Kinderen mogen tegenwoordig nergens meer pijn hebben,
geen verdriet voelen, geen zorgen hebben. Inderdaad, als je
het kunt voorkomen, is dat een goede zaak maar tegelijk
vind ik het wat doorslaan. Mensen doen werkelijk álles om
hun kinderen te ontzien.
Verwennen
Ze hoeven niet mee te helpen in huis omdat de ouders
gescheiden zijn. Maar wat heeft het een nou met het ander
te maken? Juist als ouders gescheiden zijn, hebben ze er
misschien wel meer belang bij dat hun kinderen hun
rommel opruimen. Schuldgevoelens vanwege de scheiding
maken dat ouders hun kinderen verwennen. (Verwennen is
vaak een vorm van verwaarlozing).
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Gemakzucht
Men zegt ook wel eens “ik heb geen zin om politieagent te
spelen”. Maar dan heeft het dus ook met gemakzucht te
maken. De ouders hebben er geen zin in. Hoe vroeger je de
kinderen leert wat je wel en niet van ze verwacht, hoe
minder problemen tijdens de puberteit (en daarna).
Kinderen die onvoldoende grenzen hebben gekregen,
ontsporen vaker tijdens de puberteit. Het is ook veel beter
om te leren omgaan met teleurstellingen dan dat alles voor
je voeten wordt schoongeveegd.

Wie zingt er mee in het allerleukste
kinderpopkoor van Meierijstad?
No Kidding is een kinderpopkoor voor jongens en
meisjes. Na het noodgedwongen vertrek van de vorige
dirigente vanwege een ongeval leek het even op dat het
koor zou stoppen. Gelukkig is er een goede vervanger
gevonden in de persoon van Marc van Creij. Het koor
is nu nog wel op zoek naar een aantal jongens en meisjes
in de leeftijd van 7 t/m 15 jaar die het leuk vinden om
het koor te komen versterken. Vanaf 29 augustus
repeteren ze elke donderdag van 19.00-20.00 uur in de
Beemdschool in Schijndel. Auditie doen is niet nodig,
iedereen is welkom om te komen zingen, te dansen en
natuurlijk veel lol te maken.
Om de contributie betaalbaar te houden en deelname voor
kinderen laagdrempelig te laten zijn zal een stichting De
Vrienden van No Kidding worden opgericht. Het koor zingt
vooral Nederlandse liedjes, maar is begonnen ook
Engelstalige liedjes in te studeren. Ook zijn ze al hard aan
het oefenen op meerstemmige liedjes. Iedere repetitie
beginnen ze met het opwarmen van hun stemmen en de
spieren die ze gebruiken bij het zingen (bijv. de
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buikspieren). Ze doen wat gekke inzingoefeningen en
daarna begint het echte werk: het instuderen van de liedjes.
Als het bij een liedje past verzinnen ze met elkaar wat leuke
bewegingen die ze tijdens het zingen kunnen doen. Op die
manier wordt ieder liedje een feestje. Wat dirigent Marc
het allerbelangrijkste vindt aan het zingen bij No Kidding is
dat ieder kind plezier heeft in het samen zingen en dat alle
kinderen leren om hun stem te laten horen, want iedereen
mag gehoord worden!
Wil je graag een keer komen kijken of wil je meer
informatie? Neem dan contact op met Anouk Eickmans, tel:
06-45673445 of mail naar anouk.eickmans@live.nl
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Om 09.30 uur vertrekt de ‘Zoete Lieve Gerrit’ vanaf de
Noordkade naar de sluis in Schijndel. Onderweg vertelt een
IVN-gids over de natuur. Daarnaast kunt u genieten van het
uitzicht onder het genot van een kopje koffie of thee met
iets lekkers. Vervolgens gaat u per fiets of tandem (op eigen
gelegenheid) naar de Schaapskooi waar een, nog geheime
activiteit plaatsvindt. Na deze activiteit kunt u genieten van
een lunchbuffet. Als de lunch gezakt is, stappen we weer op
de fiets voor een route terug richting Veghel (op eigen
gelegenheid). Tussen 15.00 en 15.30 uur bent u terug bij
UITpunt Veghel waar u de fiets of tandem kunt inleveren.
Kosten
De kosten voor deze boottocht inclusief bezoek aan de
Schaapskooi, lunchbuffet en fiets bedragen € 42,50 per
persoon. Kaarten zijn tot woensdag 31 juli verkrijgbaar aan
de balie van het UITpunt/bibliotheek of online via
www.uitpuntveghel.nl
Helaas is het schip niet rolstoeltoegankelijk en minder
geschikt voor mensen die slecht ter been zijn.

Boottocht naar Schaapskooi
Schijndel
VEGHEL/SCHIJNDEL – Iedereen heeft volop vakantie
en het zonnetje stelt ons niet teleur. Heerlijk weer om
eropuit te gaan. Ga bijvoorbeeld op dinsdag 6 augustus
mee met de boottocht naar Schaapskooi Schijndel. Op
de boot kunt u genieten van wat verkoeling en vertelt
een IVN-gids over de natuur. Bij de Schaapskooi staan
een activiteit en een lunch op het programma. Kaarten
voor de excursie kosten € 42,50 en zijn te koop bij het
UITpunt, Bibliotheek Veghel en online.
Programma

Stevig optreden Han s Tap Blues Band
in De Afzakkerij
Op zondag 4 augustus om 15.00 uur kunnen
bluesliefhebbers opnieuw genieten van een live optreden
in De Afzakkerij. De Hans Tap Blues Band is een aantal
jaren terug oorspronkelijk ontstaan als Stevie Ray
Vaughn tribute band, maar is momenteel toch meer de
blues-rock kant opgegaan met nummers van o.a. Joe
Bonamassa, Popa Chubby en Gary (Still got the blues)
Moore. Er wordt nog wel een aantal SRV nummer ten
gehore gebracht maar dat is nu niet meer de hoofdmoot
van het repertoire. Dus, zin in een middagje stevige
blues? Kom dan naar de Afzakkerij. De toegang tot het
optreden is gratis, een vrije gift is altijd welkom.
Zanger/leadgitarist Hans Tap speelt de gitaar vanaf zijn
achtste en sinds zijn vijftiende in verschillende bands. Hans
speelde o.a. in de jaren ’70 zo’n jaar of tien in de
symfonische popgroep Joeka. Daarna heeft hij kennis
gemaakt met de blues en heeft hij ongeveer 25 jaar in de
bluesband Blue Rose gespeeld. Met deze succesvolle
Brabantse band waar ook toetsenist René Francissen in
speelde heeft hij in 1984 het hoogste podium in Nederland
beklommen, namelijk het North Sea Jazz festival.
Daarnaast speelde hij met Blue Rose met de groten uit de
Nederlands blues scene op diverse concerten. De band
bestaat verder uit gerenommeerde muzikanten als toetsenist
René Francissen, drummer Paul Delforterie en bassist
Maarten Adriaansz die allemaal hun sporen in de
(blues)muziek hebben verdiend.
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zowel het aantal deelnemers alsook de mogelijkheid
(tijdstip) om te kunnen spelen van de diverse deelnemers.
Vrij biljarten zal daardoor op woensdag 28 aug. en
Biljarttoernooi KBO Zijtaart.
donderdag 29 aug. niet mogelijk zijn.
Het lijkt nog vroeg maar de voorbereidingen op het nieuwe
Op maandag 2 september zullen de achtste finales
seizoen zijn alweer in volle gang.
plaatsvinden (’s avonds) en op woensdag 4 september
Vanwege de vakantieperiode en het niet verschijnen van het
zullen in de middag de kwart finales gespeeld worden en
Zijtaarts Belang in week 32 is het nu reeds tijd om met de
vanaf 19.00 uur de halve finales en de finale. Uiteraard is
nodige publicatie te beginnen.
publiek hierbij van harte welkom om de spelers te komen
Een van de eerste activiteiten die op het programma staat, is
aanmoedigen in ons mooie dorpshuis.
het biljarttoernooi voor de leden van de KBO Zijtaart.
Om een en ander op de juiste wijze te kunnen voorbereiden,
Deelname aan dit toernooi, dat voor de 4e keer gehouden
zal de inschrijvingstermijn sluiten op zondag 11 augustus.
zal worden, staat open voor alle leden, zowel mannen als
Na sluiting van de inschrijvingstermijn zal elke deelnemer
vrouwen.
tijdig een speelschema toegestuurd krijgen om zich goed
Het inschrijfgeld voor deelname bedraagt € 4,00, te voldoen
voor te kunnen bereiden op zijn/haar partijen.
bij aanmelding. De wedstrijden zullen gespeeld worden op
Let wel: om organisatorische en sportieve redenen dient een
de biljarts in dorpshuis Het Klooster.
deelnemer gedurende de tijd van het toernooi beschikbaar
Elke deelnemer speelt minimaal 3 partijen in poulevorm en
te zijn en bv niet de 2e week op vakantie te zijn !
de nummers 1 en 2 zullen doorgaan naar de volgende
Aanmelden kan door onderstaand strookje in te vullen en in
ronde. Partijen gaan over 25 beurten en het aantal te maken
te leveren bij een van de volgende personen : Toon vd
caramboles is gebaseerd op het persoonlijke gemiddelde
Oever, Past. Clerxcstr. 97 of Toon Cissen, Hoolstraat 1A.
van de deelnemende speler/speelster.
Startdatum is maandag 26 augustus en de finaleavond zal
Vergeet niet bij aanmelding het inschrijfgeld te
plaatsvinden op woensdag 4 september. Dan zal bekend
voldoen !
zijn wie Cor Coppens gaat opvolgen als kampioen van de
KBO.
Namens de wedstrijdleiding,
Van maandag 26 aug. tot en met donderdag 29 aug. kan er
zowel in de middag (13.00 - 17.00 uur) als ook in de avond Toon vd. Oever, Toon Cissen.
(19.00 - 22.30 uur) gespeeld worden. Het aantal

Nieuws van KBO Biljarten Zijtaart.

Aanmeldformulier :
Naam :

…………………………………………..

Adres :

…………….……………………….........
…………….……………………….........

Telefoon : ………………….……………………….
Wil /kan spelen op de volgen de tijden :
(aankruisen wat van toepassing is)
O overdag 13.00 – 17.00 uur
O in de avond 19.00 - 22.30 uur
O kan allebei
Eventuele data/tijden van verhindering :
…………….……………………….........
…………….……………………….........
Inschrijfgeld ad € 5,00 te voldoen bij opgave. Let op:
Inleveren uiterlijk zondag 11 aug. !
speelmomenten (middagen/avonden) is afhankelijk van
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Zij ontvangen daarna een bevestiging van de aanmelding.
Het kan zijn dat de workshop vol zit.
Alleen geregistreerde mantelzorgers kunnen zich
aanmelden voor het Workshopfestival. Als de mantelzorger
voldoet aan de criteria, maar nog niet geregistreerd is, kan
hij of zij daarvoor contact opnemen met bovenstaande
adressen.
Voor meer informatie over (registratie) mantelzorg in
Meierijstad: zie www.meierijstad.nl/mantelzorg

Tweede editie workshopfestival
Mantelzorgers Meierijstad
Gemeente Meierijstad heeft veel respect en waardering
voor alle mantelzorgers. Daarom biedt de gemeente, in
samenwerking met Steunpunt Mantelzorg van Welzijn De
Meierij en ONS welzijn, alle geregistreerde mantelzorgers
van Meierijstad een workshopfestival aan.
Workshopfestival op 31 augustus
De eerste editie van het workshopfestival op 11 mei jl. was
een groot succes. Vele mantelzorgers hebben kosteloos een
ontspannende of creatieve workshop kunnen volgen in
Veghel, Schijndel of Sint-Oedenrode. Wegens het grote
succes biedt de gemeente de mantelzorgers een tweede
workshopfestival aan op zaterdag 31 augustus a.s.
Mantelzorgers kunnen zich kosteloos opgeven voor 1
workshop per jaar naar keuze, zoals een workshop
beeldhouwen, koken, schilderen of dans.
Aanmelden
Mantelzorgers die meer willen weten over het
workshopfestival en/of zich kosteloos willen opgeven voor
een workshop kunnen contact opnemen via:
• voor Veghel: mantelzorgveghel@ons-welzijn.nl of te
bellen (088) 374 25 25
• voor Schijndel en Sint-Oedenrode:
mantelzorg@welzijndemeierij.nl of te bellen (073) 544 14
00

De Visboer
is op 7 en 14 augustus
niet aanwezig.
Aangepaste openingstijd politiebureau
Veghel
De politie past in deze zomervakantieperiode de
openingstijd van het bureau in Veghel aan. Het bureau
is vanaf maandag 8 juli tot maandag 19 augustus alleen
op afspraak (via 0900-8844) te bezoeken. Het bureau
aan de Bosscheweg in Boxtel is tijdens kantooruren ook tijdens de vakantieperiode - gewoon geopend..
Tijdens de zomerperiode is het bezoekersaanbod lager.
Hierdoor heeft het basisteam De Meierij besloten om de
komende weken alleen op afspraak voor het publiek open te
zijn. Door de sluiting kunnen de beschikbare agenten meer
op straat werken, of ze komen bij de mensen thuis, het
buurthuis of een andere centrale plek in de gemeente
aanwezig zijn.
Politie 24/7 bereikbaar
Aan de dienstverlening verandert verder niets. De politie is
en blijft 24/7 aanwezig, bereikbaar en aanspreekbaar in het
werkgebied om samen te werken aan de veiligheid. In
spoedeisende situaties bel dan
naar het landelijke alarmnummer
112. De 112-alarmcentrale stuurt
dan onmiddellijk de juiste hulp:
de brandweer, de politie of een
ambulance.
Aangifte op afspraak
Voor het doen van aangifte is het
mogelijk om een afspraak thuis
te maken of op een politiebureau
naar keuze. Via 0900-8844 kan
de afspraak gepland worden op
het gewenste moment.
Aangifte via internet
Aangifte doen kan tegenwoordig
voor een aantal zaken ook
eenvoudig via www.politie.nl.
Het gaat hier om de zogenaamde
eenvoudige misdrijven, waarbij
er geen zicht is op een dader.
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ZOMERINBRAAKPREVENTIE
COMMISSIE M.E.R INZAKE VERBINDINGSWEG
N279GEMEENTE MEIERIJSTAD ONTVANGT ADVIES
In 2017 heeft de provincie Noord-Brabant besloten om het
huidige tracé van de N279 op te waarderen en bij Veghel
geen omleiding aan te leggen. Gemeente Meierijstad heeft
na dit besluit zelfstandig onderzoek gedaan naar de
bereikbaarheid van Veghel (in het bijzonder bedrijventerreinen De Dubbelen, Doornhoek en Foodpark), in de
vorm van een Verbindingsweg vanaf de toekomstige afslag
bij Keldonk. Bij dit onderzoek wil de gemeente het
milieubelang volwaardig meenemen in de besluitvorming.
Daarom is gekozen voor het doorlopen van een MER
procedure (Milieu Effect Rapportage), waarbij 5 tracévarianten onderzocht gaan worden. Het advies van de
Commissie m.e.r. hebben we onlangs ontvangen. Een
belangrijk onderdeel van het advies is de toevoeging van
een Nulplus-situatie. Dit is als het ware een zesde variant
welke bestaat uit de versterking/opwaardering van
Rembrandtlaan / Taylorbrug / Corridor.
De gemeente neemt nu eerst de tijd om het advies verder te
bestuderen. Na de zomervakantie geven we aan hoe we met
het advies omgaan en wat dat betekent voor het vervolg en
voor de Milieu Effect Rapportage. Vanzelfsprekend worden
alle betrokken partijen en belanghebbenden daarover
geïnformeerd.
Het College stelde de Notitie Reikwijdte en Detailnivo
(NRD) voor de Verbindingsweg op 7 mei jl. vast, nadat
deze ter inzage had gelegen. De vastgestelde NRD bevatte
5 tracé-varianten die in de Milieu Effect Rapportage
onderzocht gaan worden op milieueffecten. In afwachting
van de reactie van de Commissie m.e.r. zijn de
voorbereidende werkzaamheden voor het Milieu Effect
Rapport zoveel mogelijk al opgestart om zo de voortgang
van het project niet in de weg te zitten.
Het advies van de Commissie m.e.r. is nu ontvangen. Een
belangrijk onderdeel van het advies is de toevoeging van
een Nulplus-situatie. Dit is als het ware een zesde variant
die bestaat uit de versterking/opwaardering van bestaande
wegen. Deze zesde variant bevat de wegen Rembrandtlaan /
Taylorbrug / Corridor. De Commissie m.e.r. baseert zich in
het advies op de Ladder van Verdaas. Dit is een model dat
gebruikt kan worden om oplossingen voor mobiliteits- of
verkeersvraagstukken te zoeken. Uitgangspunt is dat
maatregelen in een bepaalde volgorde worden gekozen.
Daarmee zou voorkomen worden dat te snel en te veel
wordt geïnvesteerd in infrastructuur, terwijl er nog minder
ingrijpende maatregelen mogelijk zijn. Het bouwen van
nieuwe infrastructuur wordt daarin gezien als een uiterste
maatregel, nadat aanpassing van bestaande structuren niet
toereikend is om knelpunten op te lossen.
Meer informatie / advies MER op de website van de
dorpsraad www.dorpsraadzijtaart.nl onder

nieuws

In juli en augustus slaan inbrekers graag hun slag omdat we
lange tijd van huis zijn. Neem de nodige
voorzorgsmaatregelen tegen inbraak:
• Licht de buren in
Beter een goede buur dan een verre vriend, toch? De buren
kunnen een oogje in het zeil houden voor je. Zien ze iets
verdachts? Zij kunnen je meteen inlichten of als het nodig
is de politie inschakelen.
• Vertel niet op sociale media dat je op vakantie gaat
Het liefst schreeuw je het van de daken dat je drie weken
gaat backpacken door Vietnam, maar let op. Scherm je
berichten zoveel mogelijk af voor buitenstaanders: zet niks
openbaar. Inbrekers zitten ook op facebook en Instagram en
struinen het internet maar al te graag af voor dat soort
berichten.
• Pak niet in het volle zicht de caravan in voor je woning
Op vakantie met de caravan? Pak de caravan niet in het
volle zicht in voor je huis. Soms kan het niet anders, maar
probeer het dan in ieder geval in de avonduren te doen
zodat het niet zo opvalt.
• Zorg dat de post weggehaald wordt
Overvolle brievenbussen zijn verraderlijk! Vraag iemand
die af en toe langskomt en de brievenbus leegt voor je.
• Vraag of de buren hun auto op jouw oprit zetten
Een kleine moeite, en het huis ziet er meteen bewoond uit.
• Vraag of je buren de gordijnen af en toe open en dicht
doen
Heb je buren of iemand anders die je plantjes water komt
geven? Vraag meteen of ze ook af en toe de gordijnen open
en dicht willen doen. Hierdoor lijkt het toch alsof je thuis
bent.
• Hang geen adreslabel aan je koffer
Geloof het of niet, maar inbrekers houden zich maar al te
vaak op in de vertrekhal en slaan toe als jij op je
vakantiebestemming bent. Houd het dus liever bij een
telefoonnummer op je adreslabel.
Bron: Gemeente Meierijstad en Stadskrant Veghel
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Voor het zomercarnaval dat ik organiseer op 15 augustus in Zijtaart,
ben ik op zoek naar een:

ZOMERKONINGIN
Om deze belangrijke functie te kunnen vervullen bezit je de volgende skills:
•
•
•
•
•

Koninklijk zwaaien
Sportief
Goede dansmoves
Representatief
Sociaal vaardig

Verder is het belangrijk dat je geen hoogtevrees hebt, makkelijk spreekt in het
openbaar en over een goede algemene kennis beschikt.
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en heb je interesse?
Stuur dan je motivatie met foto naar:

Jaz@zijtaart.nl tav: Sjonnie

een selectie-assessment is onderdeel van de sollicitatie procedure.

