Gedeeld Vervoer Zijtaart, ook iets voor u of jou?
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Al een hele tijd wordt er in Zijtaart nagedacht over gedeeld vervoer, bijvoorbeeld in de
vorm van een deelauto. Door corona lag dit project een tijd stil, maar inmiddels is het
opnieuw opgepakt door een werkgroep, bestaande uit enthousiaste dorpsbewoners en leden
van de Werkgroep Zorg & Welzijn en de Dorpsraad.
Wat is de bedoeling?
Voor iedereen die interesse heeft, willen we zorgen voor minimaal één (liefst twee)
(elektrische) deelauto’s, die een parkeerplaats krijgen op een centrale plek in ons mooie
dorp. Verzekering en andere belangrijke zaken zijn centraal geregeld. Deze auto’s zijn
tegen betaling te boeken (bijvoorbeeld via een app of via een coördinator).
Voor wie?
Alle dorpsbewoners kunnen gebruik maken van deze service. Een paar voorbeelden:
• Mensen die af en toe een (tweede) auto nodig hebben, maar niet zo vaak dat er standaard
een (tweede) auto voor de deur moet staan. Bijv. voor mensen die heel soms met de auto
weggaan of voor tweeverdieners die beiden parttime (en veel vanuit huis) werken;
• Mensen die zelf niet (meer) kunnen/durven auto rijden. Zij kunnen op dit moment al een
auto met chauffeur regelen via de Diaconie Meierijstad. In plaats van een eigen auto kan
er dan gebruik gemaakt worden van een deelauto.
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KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Voor het bijwonen van deze vieringen graag aanmelden bij
Christien van Helvoirt tel.nr. 0413-365861 of per mail.
Zondag: 28 maart 10.30 uur Palmzondag Eucharistieviering met als voorganger
Pater Issag Jesudass
Wij gedenken: Tiny van der Linden (vanw.verjaardag):
Jaargetijde Anna Rovers- van den Biggelaar: Jaargetijde Jan van den Tillaart:
Piet Vissers (vanw.verjaardag)
Donderdag: 1 april 17.30 uur Witte Donderdagviering
Vrijdag: 2 april Goede Vrijdag 15.00 uur Kruisweg

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance 1 1 2
Huisartsenpost:
088-876.50.50
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 06-46.59.59.16
Vervoersdienst Zijtaart 35.22.32
Dorpshuis Zijtaart
36.66.79
Basisschool "Edith Stein" 36.51.68
Tennispark Zijtaart
76.90.25
De Vonders (VOW)
35.03.77
Peuterspeelzaal 't Pompeltje 0413-72 68 24

24 maart – 31 maart 2020

Kopij voor nr. 26
Inleveren uiterlijk
29 maart 19.00u bij:
Jac Schuurmans
Corsica 10 A
Tel. (0413) 35 05 64 of
Email: Dorpsnieuws@
ZijtaartsBelang.nl
Website:
www.ZijtaartsBelang.nl
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En ’s avonds weer terug. Het bevalt goed, ik ben buiten, ik
fiets twee uur per dag en beweeg genoeg. Ik fiets met de
hoogste ondersteuning, dus ik kom ontspannen op het werk
aan. Daar laad ik mijn accu’s bij, zodat ik aan het einde van
de dag ook weer naar huis kan. Oké, het regent wel eens,
maar in de praktijk valt het aantal regenritten gelukkig wel
mee.”
De tweede auto stond ondertussen voor de deur stil te staan.
Dus na een paar maanden op en neer gefietst te hebben,
hebben ze die verkocht. En dat bevalt prima!
Marjan: “Maar een paar keer per jaar, en echt niet meer,
pakken we mis op de tweede auto, dan moeten we er één
lenen bij vrienden of familie. Dat lukt gelukkig prima, maar
voor deze gevallen zou een deelauto voor ons een
geweldige toevoeging zijn. Dus wij zijn voor!”
Een praktijkvoorbeeld uit Zijtaart
Kosten en andere praktische zaken?
Marjan Kandelaars en Harrie van der Linden hadden twee
De duur van het gebruik en de gereden kilometers bepaalt
auto’s voor de deur staan. Harrie werkt 40 uur, Marjan 24
de vergoeding voor het gebruik van een deelauto. De exacte
uur.
Harrie: “Ik heb niks met sport, maar om een beetje gezond tarieven daarvoor moeten nog bepaald worden. Maar ook,
hoe kan er geboekt worden, hoe wordt de verzekering
te blijven is het wel verstandig om wat te bewegen. Zou
geregeld? Boek je per keer of is een abonnementsvorm
fietsen naar het werk een optie zijn? Het werk lag wel 28
handig? En andere praktische zaken zoals aanschaf,
km verderop…”
Daarom de elektrische fiets van Marjan maar eens een paar onderhoud, schoonmaak, tanken, etc. etc.? Dit alles moet
nog bepaald worden en zal later vorm krijgen. Maar alles
keer mee genomen. Dat ging wel, maar de reistijd was nu,
met zo’n anderhalf uur enkele reis, wel heel lang geworden. staat of valt met draagvlak: is er in Zijtaart interesse, wordt
het gedeeld vervoer straks ook daadwerkelijk gebruikt door
Vervolgens een paar dagen een snelle 45 km/u fiets
de inwoners?
geleend.
Harrie: “Dat beviel prima, waarna ik zo’n fiets gekocht heb. Hoe nu verder?
Daar fiets ik nu op werkdagen in een uur mee naar Deurne. Alles begint met draagvlak. Is er interesse in Zijtaart? Pas
als we weten of er draagvlak is voor dit initiatief, pas als we
weten dat er straks ook daadwerkelijk gebruik van gemaakt
gaat worden, dan kunnen we actie ondernemen door bijv.
aanspraak te maken op subsidieregelingen vanuit gemeente
en provincie, te zoeken naar sponsoren en andere partijen
om dit mogelijk te maken. Om dit draagvlak te peilen, volgt
er over een paar weken een enquête, waarin we uw mening
vragen. Deelname aan de enquête is vrijblijvend, uw
deelname wordt gewaardeerd. We houden u op de hoogte.

Voordelen
Het niet hoeven aanschaffen van een eigen auto of het
kunnen verkopen van een auto levert de volgende
voordelen op:
• Financiële voordelen zoals het niet meer hoeven betalen
van wegenbelasting en verzekering voor een eigen auto,
geen jaarlijkse APK en onderhoud voor een eigen auto;
• Bewustwording van autogebruik. Je betaalt alleen voor
het gebruik van een auto, niet meer voor het bezit van
een auto;
• Wellicht meer beweging door meer te kiezen voor
andere manieren van vervoer, zoals de fiets;
• Duurzaamheid.

Maar mocht u nu al interesse hebben, een vraag hebben,
een positief bericht willen sturen of met ons mee willen
denken, dus bij welke (kleine) vorm van interesse dan ook,
mail ons dan op: gedeeldvervoerzijtaart@gmail.com
Natuurlijk hopen we op vele reacties!
Namens Werkgroep Gedeeld Vervoer Zijtaart
Annika de Koning, Marleen Krol, Lea vd Elzen, Harrie vd
Linden, Hanneke van Asseldonk

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 30 nr. 25

24 maart 2021 – 31 maart 2021

KBO
Activiteiten week 13:
Het nieuws voorafgaande aan de
persconferentie van dinsdag 23 maart
2021 is al duidelijk genoeg samen met
de oplopende besmettingen. Er zullen
ook in en na week 13 geen activiteiten namens de KBO
plaatsvinden. De verlichting waarop gehoopt, laat nog even
langer op zich wachten. We zien elkaar daardoor zo weinig.
Om toch een teken van leven te geven van de KBO, dit
bericht in het Zijtaarts Belang. Hopelijk toch een mooie
Pasen!!!! Blijf hoop houden en volg de regels trouw op
zodat er binnen afzienbare tijd weer meer mogelijk wordt.
Indien U hulp nodig heeft, schroom niet daar om te vragen
bij een van de bestuursleden of via info@kbo-zijtaart.nl. Dit
geldt ook voor niet leden.

ALS EEN GRAANKORREL
De weg van de graankorrel is er een van vergaan,
van uitgezaaid worden en afsterven.
Het is wonderlijk, dat ze openbarst
met een onstuitbare groeikracht.
De graankorrel vertelt van leven,
van nieuwe toekomst,
maar ook van sterven en geven.
Jezus gebruikt dit beeld voor het leven
van Hemzelf en van alle mensen.
De waarde van een mensenleven wordt groter
naarmate er meer wordt gegeven.
Geven om te leven:
dat is de boodschap van Jezus.
Leven met open handen,
leven met een toegewijd hart:
dat geeft zin en ook toekomst.
Gesloten handen, gebalde vuisten:
zij bedreigen alle leven.
Maar jezelf durven verliezen
als een graankorrel
verwijst naar leven volop en voorgoed.
Het is een wijze levensles.
Als wij daartoe in de voetstappen
van Jezus gaan, dan zitten we
zeker op het goede spoor.
De weg van alle zaad
is de weg van toekomst
voor mens en wereld.
Wim Holterman osfs

pagina 3

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 30 nr. 25

24 maart 2021 – 31 maart 2021

pagina 4

Loyaliteit
Vader reageerde fel als zijn vriendin vertelde over het
gedrag van haar stiefzoon. Alsof zij zijn zoon afwees. En
dan gaat loyaliteit opspelen: automatisch verdedig je je
eigen kind. Hij reageerde altijd gevoelig als iemand wat
over zijn kind zei. Ook daar waren regelmatig
woordenwisselingen over. Vader bleek tevens bang dat zijn
Ingesleten gedrag: het negeren van de zoon zou wegblijven en durfde hem zelden ergens op aan te
spreken.
stief-/bonusouder
Ingrijpen
Mevrouw heeft al 3 jaar een stiefzoon (inmiddels 12 jaar).
Hij zegt of vraagt nooit wat aan zijn stiefmoeder. Zijn vader Natuurlijk vond mevrouw het genegeerd worden niet leuk,
ziet dit als “verlegenheid”, precies zoals hij zelf destijds een maar het echte probleem was dat vader niet ingreep, zo gaf
ze aan. Hij zag “ingrijpen” echter als “straffen”. Hij bleek
verlegen joch was. Hij is ervan overtuigd dat het op den
ook zelf met veel straffen te zijn opgevoed (en met weinig
duur goed komt. De zoon van mevrouw heeft geen moeite
aanmoediging). Hij kwam niet op het idee dat het anders
met zijn stiefvader. Het gedrag van stiefzoon werkt op de
kón. Langzaamaan ontdooide hij en omdat hij rustig de tijd
zenuwen van mevrouw. Onlangs appte hij zijn vader (die
kreeg
om te wennen aan een andere aanpak, wilde hij
op zijn werk was) met de vraag of hij naar een vriendje
uiteindelijk
wel meedenken.
mocht. Hij had dat zó aan zijn stiefmoeder kunnen vragen,
Ingesleten gedrag
die in huis rondliep. Het was al vaker voorgekomen dat
Omdat dit al jaren duurde moest een goed plan worden
stiefzoon via vader dingen vroeg.
gemaakt. Vader zou gaandeweg een coachende rol
Negeren
aannemen t.o.v. zijn zoon. De vriendin zou na een tijdje (in
Regelmatig hadden de volwassenen aanvaringen hierover.
aanwezigheid van vader) aankaarten dat zij het fijn zou
Mevrouw voelde zich genegeerd, vader vond het allemaal
niet zo’n ramp. Vader kwam mee voor een gesprek met mij vinden als stiefzoon met dat soort vragen ook bij haar zou
om van die ruzies verlost te zijn. Hij vond dat zijn vriendin komen. Enkele maanden daarna sprak ik ze weer: het liep
nu goed. De jongen begon zich steeds meer te uiten. Een
zich hier overheen moest zetten en bleef herhalen dat ze
win-win situatie.
overgevoelig reageerde. Toen ik de omgekeerde situatie
schetste (dat de zoon van moeder zo tegen hem zou doen),
Onderhoudswerkzaamheden N279 Asten zag ik dat hij even van zijn stuk was. Maar even later
herhaalde hij wat hij eerder al vond. Zou er wat anders
Veghel
achter zitten?
Meerdere weekend- en nachtafsluitingen tussen

maart en juni2021
Van 25 maart tot 25 juni voert Provincie Noord-Brabant
onderhoudswerkzaamheden uit op de N279 tussen Asten
(A67) en Veghel (A50). Het gaat om o.a. het vervangen
van asfalt-deklagen, het repareren van voegovergangen en
repareren van betonschades. De schades zijn dermate groot
dat vervanging hiervan noodzakelijk is om de provinciale
weg veilig berijdbaar te kunnen houden tot de grote
reconstructie van de N279.
Afsluitingen en omleidingen
Aannemer Vermeulen Groep voert de werkzaamheden de
komende periode uit. Voor deze werkzaamheden wordt de
N279 op verschillende momenten afgesloten voor
doorgaand verkeer. De werkzaamheden vinden
voornamelijk in de weekenden (6 stuks) en nachten (14
stuks) plaats om verkeer zo min mogelijk te hinderen. Ook
zal een werkvak (gedeelte tussen de kruising A67 en de
rotonde Rocadeweg) een week lang worden afgesloten voor
alle verkeer. Tijdens de afsluitingen wordt er een omleiding
ingesteld. Met tekstborden en tekstwagens worden de
verschillende afsluitingen vroegtijdig langs de weg kenbaar
gemaakt.
Meer informatie:
Op de provinciale website www.brabant.nl/n279 staat de
volledige planning beschreven waarop de N279 afgesloten
is. Mocht u nog vragen hebben over deze werkzaamheden
kunt u contact opnemen met de provincie Noord-Brabant
073-6812812
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Doe je ook gezellig mee?

À>ÌÃ«ÀiyiÃÃi>ÀiÌÌi
Op donderdag 1, 8 en 15 april
kun je gratis meedoen aan
«ÀiyiÃÃiÛ>£n°ääÕÌÌ£n°{xÕ°
Kom je ook?

Ben je 5 jaar of ouder
en wil je meedoen?
Stuur dan een email naar
>ÀiÌÌiJÃÌViV>âÌ>>ÀÌ°
of stuur een berichtje naar
äÈ{Ó{nnÎ

Muziekvereniging Sint Cecilia Zijtaart
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Zonnepanelen park aan de Logtenburg
en de Laarsweg. Wil Zijtaart dit?
Zoals u op 5 maart in het Brabants Dagblad heeft kunnen
lezen, is het duidelijk dat er concrete plannen zijn om een
zonnepanelen park aan te leggen aan de Logtenburg en de
Laarsweg.
Het enige bos van Zijtaart, “de Bulten”, wordt dan
ingeklemd tussen industriële panden met veel vrachtverkeer
en anderzijds een zonnepanelen park van 12 hectare groot.
In dit bos leven veel dieren waaronder een groep dassen en
grote groep reeën.
Het is begrijpelijk dat er verduurzaamd moet worden, en
dat zonnepanelen hier een bijdrage aan kunnen leveren,
maar niet op deze plek direct naast het bos. Tot overmaat
van ramp is de initiatiefnemer voornemens om rondom dit
park een hoge afrastering te plaatsen wat het de dieren
onmogelijk maakt om zich van en naar het bos te
verplaatsen.
Er is er een actie opgezet om de aanleg van het
zonnepanelen park te voorkomen. Deze actie is genaamd
“Niet op de plak maar op het dak”. Als buurtbewoner sta ik
geheel achter deze actie en heb hiervoor mijn handtekening
gezet onder de petitie.
Om deze actie kracht bij te zetten, is het van belang dat
zoveel mogelijk inwoners van Zijtaart zich achter deze actie
scharen en ook de petitie ondertekenen. Ik hoop dat
eenieder die bekend is met dit stukje natuurschoon, zijn
betrokkenheid laat zien door ook te tekenen.
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Bij voorbaat dank,
Marc van Riel
De formulieren zijn verkrijgbaar bij:
Café-Zaal Kleijngeld Zijtaart
Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart
De Fietsenwinkel Zijtaart

Wespen

Lezing IVN Veghel door Pieter van Breugel
dinsdag 30 maart 20.00 uur

Natuurvereniging IVN Veghel organiseert op dinsdag 30
maart een online-lezing over wespen. Uiteraard is er
aandacht voor de ‘limonadewespen’ maar vooral al die
andere soorten wespen die je kunt vinden, zullen in de
schijnwerpers staan. Meer dan 5.000 soorten wespen komen
in Nederland voor. Een deel ervan leeft veganistisch, maar
de meesten houden zich bezig met het vangen van allerlei
insecten en spinnen. Een nog groter deel betreft de wespen
die parasiteren op andere wespen, of op bijen, kevers,
vlinderrupsen, luizen en nog veel meer. Deze wespen
vormen een zeer diverse groep die enorme hoeveelheden
soms zeer schadelijke insecten er onder houden. Daarom
zijn zij grote vrienden van biologische tuinders.
Spreker is Pieter van Breugel, natuurliefhebber,
insectenkenner en schrijver van diverse boeken over
solitaire bijen. De lezing is digitaal via Zoom en start om
20.00 uur. Dinsdag 30 maart zal aan het begin van de avond
op www.ivn-veghel.nl de inlogcode staan voor de lezing bij
het betreffende agenda-item. Meer informatie op deze
website en via 06 -182 754 63.

