Ontwikkelingen “Zijtaart-Zuid”
Sinds onze vorige update zijn er vele positieve ontwikkelingen geweest rondom het gebied
“Zijtaart-Zuid” en lijkt het plan dan eindelijk te kunnen worden vastgesteld. Helaas is een
van de ontwikkelingen ook een bezwaar vanuit de provincie op het bestemmingsplan.
Door het bezwaar wat de provincie heeft gemaakt, dienen er wijzigingen aangebracht te
worden in het bestemmingsplan. Het vaststellen van het huidige plan is daardoor niet gelukt
in de raadsvergadering van juni jl.. Hopelijk zal de vaststelling plaatsvinden in de
eerstvolgende raadsvergadering na de zomervakantie. Onze contactpersoon bij de gemeente
kan nog geen concrete datum hierover communiceren.

Inschrijven
We kregen van diverse belangstellenden de vraag waar ze zich kunnen inschrijven. Graag
benadrukken we dit nog een keer voor je: inschrijven verloopt via de gemeente. Wanneer
je je hebt ingeschreven zal vervolgens het toewijzen van bouwgrond plaats gaan vinden.
Als er meer gegadigden zijn zal dit (waarschijnlijk) gedaan worden door middel van lootjes
trekken.
Stand van zaken met betrekking tot externe organisaties
We hebben aan de gemeente gevraagd hoe de stand van zaken is met externe
projectontwikkelaars en Area. De gemeente is met Area voornamelijk aan het bekijken of
ze de doelgroep ‘senioren’, maar ook starters, een goede plek kunnen geven in het
plangebied.
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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: 18 juli 10.30 uur Eucharistieviering Pater Charles
Wij gedenken: Overl.familie Coppens- van Bakel, Frans, Wim en Cor:
Jaargetijde Zus van de Ven: Henk en Annie van de Ven- van Zutphen:
Annie Gibbels- Pepers: Marietje van Hoof- van Asseldonk

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
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Daarnaast zijn ze ook met andere projectontwikkelaars in
gesprek over de invulling van het plangebied. Hierbij
trachten ze een koppeling te maken met de plannen en de
ideeën die Area heeft.
We hopen jullie via deze weg zo goed mogelijk
geïnformeerd te hebben over de huidige ontwikkelingen.
Zijn er voor jou nog vragen onbeantwoord gebleven of zijn
er onduidelijkheden naar aanleiding van deze update, neem
dan contact op met de gemeente.
Ons advies voor de komende periode blijft voorlopig nog
hetzelfde: ga jezelf oriënteren op wat voor jou de
mogelijkheden zijn en kijk eens goed naar het
bestemmingsplan. Deze kun je vinden via
www.ruimtelijkeplannen.nl. Zo ben je goed voorbereid
wanneer de inschrijvingen starten.
Voor nu wensen we jullie een fijne vakantie en succes met
de voorbereidingen op de hopelijk snel bekende
inschrijfdatum.
Groeten namens de werkgroep,
Kevin Versantvoort
Stan van der Linden
Anja Heerkens
Thomy Kleijngeld
Bart van de Ven

BELANGETJES
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:
Op zondag 11 juli jl. naast de ingang van de kerk bij
het coronamonument een Destil sleutel.
Op te halen bij het Dorpshuis
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Beste inwoners van Zijtaart,
Zoals sommigen van jullie al gezien hebben is er een
bouwplaats ingericht op het terrein achter het MFA
gebouw. Afgelopen week is er dan ook een start gemaakt
met de uitvoering van het groot onderhoud van het
kloostergebouw; de leien daken, zinken dak en goten zijn
aan vervanging toe. Tevens worden de glas-in-lood vensters
opnieuw in het lood gezet.
De werkzaamheden zullen naar verwachting eind december
2021 klaar zijn.

DOOR JEZUS AANGEWEZEN
Jezus zendt zijn leerlingen voor zich uit.
Zij zijn medewerkers aan zijn boodschap.
Hij geeft hen een aantal richtlijnen mee.
Door geen enkele ballast mogen ze gehinderd worden.
Ze hebben maar één boodschap:
"Vrede, want het Rijk Gods is u nabij!".
Het is een boodschap, die kwetsbaar maakt.
Er is geen plaats voor macht of aanzien.
Niemand kan zich op iets laten voorstaan.
Voor Hem telt alleen maar wie je bent,
niet wat je bent of wat je hebt.
De leerlingen - en zijn wij dat ook niet? gaan met lege handen maar met een hart vol liefde.
Want in het Rijk van God gaat het
om mensen en om een paradijselijke wereld.
Iedereen moet daar tot zijn recht kunnen komen.
Het gaat er om een leven van delen,
zodat er voor allen genoeg is.
Ieder van ons is de aangewezen persoon
om in die geest de weg te gaan
van mens tot mens, van hart tot hart.
Het is de weg, die Jezus zelf is gegaan;
een weg van de stervende graankorrel
die leven geeft in overvloed.
Wim Holterman osfs
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KBO
Activiteiten Week 29:
• Maandag fietsen. Verzamelen bij de

kerk. Vertrek 13.30u.
• Op dinsdag- en donderdagmiddag op
vriendschappelijke basis biljarten aan
de hand van tijdsschema wat U ontvangt na aanmelding
bij biljartcommissie.
• Dinsdagmiddag wordt er Jeu de Boules gespeeld (ook
voor niet KBO-leden)
• Donderdagmorgen 09.00u wandelen (ook voor niet
leden)
De besmettingen zijn helaas weer gestegen. Let Op: Houdt
nog steeds de 1,5m regel in acht; was en ontsmet Uw
handen regelmatig!
Indien U hulp nodig heeft, schroom niet om daarom te
vragen via info@kbo-zijtaart.nl .
Gedurende de schoolvakantie (24 juli tot 5 september) zal
het dorpshuis gedurende de dinsdag- en donderdagmiddag
geopend zijn voor activiteiten georganiseerd door KBOZijtaart. Deze activiteiten zullen ook toegankelijk zijn voor
niet leden.

ZIJTAARTSE
JEUGDNATUURVERENIGING

Wandeltocht Eerdse Bergen
Zondag 18 juli

We gaan zondag 18 juli naar de Eerdse Bergen voor een
wandeling in de bossen.
De Eerdse Bergen zijn honderden jaren geleden ontstaan nadat er
veel turfplaggen waren gewonnen in de Schijndelse Heide. Het
stuifzand dat daardoor vrij kwam, werd door de wind in de
richting van Eerde geblazen. Het stuifzand hoopte zich daar op.
Om te voorkomen dat Eerde werd bedolven, werden de
stuifzandwallen beplant met eikenbomen. Zondag zul je zien dat
er nog altijd eiken groeien, maar dat er later ook naaldbomen zijn
aangeplant…
Om 8.00 uur vertrekken we met de fiets vanaf Het Klooster.
Om ongeveer 10.30 - 11.00 uur zijn we weer terug in Zijtaart.
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Zondag 18 juli MiniFestival
Muziekvereniging St. Cecilia
Na een lange muzikale stilte zijn we intussen weer zover
dat we volop repeteren met alle geledingen en zijn we ons
aan het voorbereiden op ons MiniFestival. Wij willen de
Zijtaartse bevolking dan ook van harte uitnodigen op
zondag 18 juli.
In de ochtend gaan onze muzikanten en majoretten
optreden op verschillende buitenlocaties waarbij iedereen
kan komen kijken en luisteren. Het is voor de vereniging
een mooie gelegenheid om zich na lange tijd weer te
presenteren aan u!
Natuurlijk zorgen we voor vaste zitplaatsen met voldoende
afstand voor iedereen om te zorgen dat u corona-proof kunt
genieten van de optredens.
Onderstaand is het tijdschema te zien van ons MiniFestival:
Groep
Opleidingsorkest
Jeugdslagwerkgroep
Muziek=cool
Slagwerkgroep
Aantal muzikanten
Gedecoreerden
Majoretten

Tijd

Locatie

10.30-11.15 uur

Schoolplein

11.15-11.45

Noud van
Asseldonkplein

Kom gezellig langs op zondag 18 juli
met familie, buren en vrienden!

Gymzaal

Muzikale groet,

11.45-12.15 uur

Fanfareorkest
12.15-13.00 uur
Huldiging jubilarissen

Schoolplein

Het bestuur van
Muziekvereniging Sint Cecilia Zijtaart
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gelukkig van. Ze begon na verloop van tijd in te zien dat
scheiden niet was wat ze wilde, dat ze het haar kinderen
niet wilde aandoen, en zelfs begreep ze wat hem dwars zat.
Dat ook zij niet volledig vrijuit ging in de relatieproblemen
en dat het beslist niet allemaal zijn fout was. Het was
echter niet meer terug te draaien. De kinderen stonden aan
haar kant, maar blij was ze niet met de ontstane situatie.
Spijt van de waarheid……
Mevrouw was woedend geworden en had haar man direct
buiten gezet. Wat dacht hij wel niet! Een relatie met een
ander aangaan?! Mevrouw had vreselijk gehuild en kon
voor de kinderen niet verbergen dat ze naast boos ook
verdrietig was. De arme kleintjes wilden haar troosten…
Waarom was mama zo treurig?
Een opwelling
En in een boze opwelling
vertelde ze de waarheid.
Tenslotte, het wás toch ook zo:
hun vader had haar toch laten
stikken? Ze had zich altijd
voorgenomen rustig te blijven en
de kinderen op de eerste plaats te
zetten als er een kink in de kabel
zou komen. Nu lukte dat dus niet.
Schuldbewust
En hoewel meneer uiterst
schuldbewust was, werd hij toch
ook boos. Waarom deed ze dat
de kinderen aan? Zeggen dat hun
vader een ander had. Hij had
allang spijt en begreep niet hoe
hij zo stom had kunnen zijn. Hij
wilde zijn gezin niet kwijt. “Dat
had je eerder moeten bedenken”,
snauwde mevrouw. En ja, hij
vond dat ze gelijk had. Maar hij
hield van zijn vrouw, ook al
waren er kleine en enkele grotere
ergernissen.
Geen grote held meer
De kinderen hadden erg
verdrietig gereageerd, want hun
wereld viel in duigen. Het
veiligste voor hen was hun
ouders….. Die veiligheid zou er
altijd blijven. Papa had erge
dingen gedaan, het was dus
allemaal zíjn schuld, vonden ze.
De oudste wilde niets meer met
hem te maken hebben, ze
negeerde papa volledig, terwijl
hij voordien haar grote held was.
Niet vrijuit
Het sneed papa door de ziel,
maar ook mama werd er niet

Herstelfase
Ik heb vader geholpen om (niet in details) zijn eigen
verhaal te vertellen in het bijzijn van moeder, zodat de
kinderen konden zien dat papa en mama weer verder
konden met elkaar. Toch bleven de kinderen lange tijd alert,
bv. als iemand de stem verhief. Mevrouw had veel spijt van
haar boze opwelling om de waarheid te zeggen. Ze had de
kinderen geleerd om te kiezen tussen papa en mama en dus
in een loyaliteitsprobleem gebracht.
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Fantasyliefhebbers opgelet!
Dungeons & Dragons voor jongeren in bibliotheek Veghel
Bibliotheek Veghel start vanaf zaterdag 24 juli met 5
sessies van het bekende spel Dungeons & Dragons, een
tabletop roleplaying game waarbij jongeren met elkaar
samenwerken en discussiëren om een epische queeste te
volbrengen.
Samenwerken en strijden
Dungeons & Dragons is bedoeld voor jongeren tussen de 16
en 20 jaar met een voorliefde voor fantasyboeken en -films
als Lord of the Rings, Harry Potter en Percy Jackson. De
workshops worden begeleid door D&D- en LARP-expert
Sjoerd Spierings, die helpt met het ontwikkelen van je
eigen karakter van begin tot eind, waarna je met 9 anderen
een avontuur aangaat.
Aanmelden
De eerste bijeenkomst is in Bibliotheek Veghel op
zaterdagochtend 24 juli van 10:00 tot 13:00 uur, waarna we
nog 4 keer op maandagavond van 19:00 tot 21:00 uur en
zaterdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur bij elkaar komen
om de queeste te voltooien. Deelname aan deze 5 sessies
kost voor bibliotheekleden € 10,00 en voor niet-leden €
12,50, waarmee je 18 uur zoet bent. Snacks en drinken
worden uiteraard verzorgd door de bibliotheek.
Wil jij je hieraan wagen als elvenstrijder of boogschutterork? Meld je dan aan bij de bibliotheek door een mail te
sturen naar vmk@nobb.nl of ga naar de website van de
NOBB voor meer informatie.

Alzheimer Café Uden-Meierijstad op 20 juli
weer volledig geopend
De organisatoren van het Alzheimer Café Uden-Meierijstad
zijn erg blij te kunnen melden dat het café weer als vanouds
opengesteld kan worden. Wij zijn erg benieuwd hoe het met
u gaat en hechten er groot belang aan elkaar weer te kunnen
ontmoeten.
Zoals vorig jaar is gestart, zal ook vanaf nu het café weer
afwisselend in de oneven maanden in Veghel in het
Klooster en in de even maanden in Eigen Herd in Uden
gehouden worden.
Op beide locaties zijn mensen met dementie of hun naasten
uit Uden, Meierijstad en omliggende dorpen van harte
welkom.
Op dinsdag 20 juli is het Alzheimer Café in Het Klooster
aan de Deken van Miertstraat 8 in Veghel, gewoon weer via
de hoofdingang.

Thema deze avond is: “Wat is het goede moment voor
opname in het verpleeghuis?”
Meestal komt er een moment waarop verzorging van
mensen met dementie thuis niet meer mogelijk is; opname
in een verpleeghuis is dan onvermijdelijk. Dat is een grote
stap, waar mensen meestal erg tegenop zien en waarbij een
heleboel vragen opkomen. Hoe kan men zich daarop
voorbereiden? Deze avond mag u hierover informatie
verwachten, kunnen er vragen worden gesteld en kan er
van gedachten over dit onderwerp worden gewisseld.
Het Café heeft vrij entree, zaal is open om 19.00 uur,
programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur.
1,5 Meter afstand houden is noodzakelijk en bij klachten
blijft u aub thuis.
Voor meer informatie kunt u mailen naar:
noordoostbrabant@alzheimervrijwilligers.nl of bellen via
ONS welzijn: (088) 374 25 25.
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Meld je nu aan voor:

Drie gratis proeflessen
Vind je het leuk om een instrument te leren bespelen? Meld je dan nu aan voor drie gratis
proeflessen op een echt muziekinstrument. Je krijgt les van enthousiaste en professionele
muziekdocenten. Tijdens de les ervaar je hoe leuk het is om een muziekinstrument te spelen.

Ja, ik wil graag een muziekinstrument bespelen!
Voor- en achternaam: ____________________________________________________________________
Adres, postcode en plaats: _______________________________________________________________
Geboortedatum: ________________________________________________________________________
Geslacht: jongen / meisje (doorhalen wat niet van toepassing is)
Telefoonnummer ouder(s): ________________________________________________________________
E-mailadres ouder(s): ____________________________________________________________________
Handtekening ouder: ____________________________________________________________________

Ik wil graag dit instrument leren bespelen:

m Trompet		
m Saxofoon		
m   Trombone

m
m

Bugel		
Hoorn		

m
m

Bariton
Slagwerk

Vul het formulier in en stop dit uiterlijk 27 juli in de brievenbus bij Pastoor Clercxstraat 79
of mail je gegevens naar info@sintceciliazijtaart.nl o.v.v. ‘Aanmelden 3 gratis proeflessen’.
Je kunt het formulier ook invullen en afgeven na afloop van de slotuitvoering op 18 juli.
De 3 proeflessen starten aan het begin van het nieuwe schooljaar.
Voordat de proeflessen beginnen wordt er contact met je opgenomen.

Muziekvereniging Sint Cecilia Zijtaart
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Uitnodiging
Slotuitvoering Muziek=Cool
Zondag 18 juli
10:30 – 11:15 uur
Schoolplein
Vind jij het ook zo leuk om naar muziek te luisteren, kun jij bij het horen van muziek ook niet stil
blijven zitten. Ja?! Dan moet jij op zondag 18 juli naar het schoolplein komen. Op deze ochtend
vindt er namelijk een leuke en gezellige muziekuitvoering plaats waar veel kinderen uit Zijtaart
aan deelnemen. Je zult ongetwijfeld wel een aantal van deze kinderen kennen.
De kinderen die hebben deelgenomen aan de naschoolse cursus ‘Muziek = Cool’ laten horen
wat ze in zes muzieklessen geleerd hebben. Natuurlijk zullen ook het opleidingsorkest en de
jeugdslagwerkers laten horen hoe gezellig het is om samen muziek te maken.
Als je helemaal de smaak te pakken hebt gekregen, kun je je ook nog aanmelden voor drie
gratis proeflessen. Meer informatie hierover vind je op de achterzijde van deze brief. Zien we
jou op zondag 18 juli op het schoolplein? Dan maken we er samen een feestje van.
Gratis slagwerkworkshop
Dinsdag 20 juli
15:00 – 15:45 uur
Dorpshuis ’t Klooster
Als afsluiting van het seizoen kun je dit jaar meedoen met een gratis
slagwerkworkshop. Deze workshop wordt op dinsdag 20 juli gegeven door
Paul Schepers in het dorpshuis. Tijdens de workshop maak je kennis met
verschillende slagwerkinstrumenten en leer je ook om samen muziek te
maken. Wil je graag meedoen, kom dan op 20 juli gezellig naar het
dorpshuis!

Muziekvereniging Sint Cecilia Zijtaart
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