WandeldrieDaagse 2021
Op dinsdag 27 juli gaat de jaarlijkse wandeldriedaagse van start. Dagelijks zijn er 2
routes: 1 route van ongeveer 5 km en 1 route van ongeveer 10 km, maar de tochten
lopen in elkaar over zodat je bij een pauzeplaats van route kunt wijzigen.
Dinsdag 27 juli starten we bij Familie Bouw, Corridor 22
Woensdag 28 juli starten we bij Eethuis De Reiger
Donderdag 29 juli starten we eveneens bij Eethuis De Reiger
Bij de startplaatsen kun je inschrijven, elke avond van 18.15 uur tot 19.00 uur. De
kosten hiervoor zijn € 3,50 per inschrijving. Op donderdagavond is er voor elke
deelnemer een herinneringsmedaille en een verrassing.
Onderweg zijn er twee pauze plaatsen. Bij de eerste pauze is er voor iedereen een
beker fris en bij de tweede pauze is er fruit.
De routes gaan over verharde en onverharde wegen. Dus haal de wandelschoenen te
voorschijn en geniet 3 dagen van de Zijtaartse natuur.
"WandelDriedaagse!" van EGZ
Evenementen Groep Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Voor het bijwonen van deze vieringen graag aanmelden bij
Christien van Helvoirt tel.nr. 0413-365861 of per mail.
Zondag: 25 juli 10.30 uur Eucharistieviering Pater Holterman
Wij gedenken: Bertha Oppers- van Erp (vanw.verjaardag):
Cor Oppers

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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BELANGETJES

Bericht van de redactie

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

Op 11 augustus 2021 (week 32) en op 25 augustus
2021 (week 34) verschijnt vanwege de vakantie
geen editie van Zijtaarts Belang. Gelieve hier
rekening mee te houden bij het aanleveren van
kopij.

Gevonden:
Gevonden op de fietspad Zondveldstraat: een kettingarmbandje. Op te halen bij het Dorpshuis.

NIEUWS VAN DE DORPSRAAD
Duofiets

Zijtaart BEDANKT,
voor al die mooie, warme en lieve kaartjes die ik
gekregen heb terwijl ik in Nijmegen lag.
Het deed ons erg goed.
De ruim 230 kaarten hebben nu een mooi plekje thuis
gekregen.
Groetjes Ellen en Ton Habraken

Net zoals in voorgaande jaren gaat de Fietsenwinkel
Zijtaart even met vakantie maar blijft de duofiets ook
tijdens de vakantie beschikbaar. Tot en met donderdag 5
augustus staat de duofiets nog bij Fietsenwinkel Zijtaart.
Vanaf vrijdag 6 augustus tot en met maandag 23
augustus zal de duofiets geplaatst worden bij Jan van
Nunen, Zondveldstraat 1a. Jan is bereikbaar op 06 - 236
288 23. Vanaf dinsdag 24 augustus zal de duofiets weer op
de vertrouwde plek bij Fietsenwinkel Zijtaart staan.

OUD PAPIER
Vanwege de vakantie halen wij deze
maand geen oud papier bij u op.
Tot 26 juli staat een papiercontainer bij
Martien en Mieke van Boxmeer,
Krijtenburg 19 waar u het papier kan
brengen.

Beste mensen van Zijtaart,

Via deze weg wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor
de steun, het begrip en de kaarten die ik van jullie heb
mogen ontvangen. Dit heeft mij veel kracht gegeven.
Kracht om de strijd met post.nl aan te gaan om te proberen
de situatie nog te veranderen.
Helaas heb ik de strijd verloren. Er waren mogelijkheden
Op zaterdag 28 augustus komen wij het voor een depot in het dorpshuis maar post.nl wil hier niet in
papier weer ophalen.
meegaan.

Groeten,
CV De Reigers

Nogmaals bedankt voor alle kaarten en het vertrouwen wat
jullie in mij hebben gehad.
Jolanda van Zutphen.
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KBO
Activiteiten week 30 (eerste week
van de schoolvakantie):
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. Tijdens deze vakantie ook voor
niet-leden. Indien u hiervoor belangstelling hebt,
kom dan gerust donderdagmiddag 22 juli al een
kijkje nemen. Daar kun je je dan ook aanmelden
voor de vakantieperiode.
• Dinsdagmiddag wordt er Jeu de Boules gespeeld
(ook voor niet-leden).
• Donderdagmiddag 29 juli 13.30u kienen.
Gedurende deze vakantie ook voor niet-leden. Kom
gezellig meedoen in het Dorpshuis.
• Donderdagmorgen 09.00u wandelen (ook voor
niet-leden).
Zie ook de informatie over workshops bloemschikken
elders in dit Zijtaarts Belang!
De besmettingen zijn helaas weer gestegen. Let op: Houdt
nog steeds de 1,5m regel in acht, was en ontsmet uw
handen regelmatig!
•

Biljartclub KBO Zijtaart

een goede voorbereiding te kunnen doen, is het
uiteraard van groot belang om te weten hoeveel spelers
(mannen en vrouwen) er uiteindelijk gaan deelnemen
Binnen de afdeling KBO Zijtaart is het biljarten een
aan de competitie. Vandaar nu al dit schrijven omtrent
van de activiteiten waaraan men als lid van de KBO
kan deelnemen. Naast het spelen in competitieverband, opgave nieuwe leden. Voor aanmelding kan men
wordt er ook deelgenomen aan de Regiocompetitie (8 terecht bij ondergetekende. Mocht u bij twijfel nog
vragen hebben of verdere info nodig hebben, dan kunt
spelers) en doen we mee aan een 4-tal
u contact opnemen met ondergetekende of Toon van
Nederlaagtoernooien bij verenigingen in de
den Oever.
omliggende dorpen. Afgelopen seizoen waren er 32
Aanmelden kan uiterlijk tot en met 31 juli a.s.
deelnemers die hebben deelgenomen aan de
onderlinge competities, die gespeeld worden op
Namens het bestuur,
dinsdag- en donderdagmiddag op de biljarts in ons
Toon Cissen, secretaris/wedstrijdleider
dorpshuis. Helaas zijn ons gedurende het voorbije
seizoen weer enkele leden ontvallen en mede daardoor Hoolstraat 1A, Zijtaart
zijn we op zoek naar nieuwe aanwas. Tot op heden
hebben zich reeds een drietal nieuwe leden aangemeld,
maar meerdere aanmeldingen zijn nog altijd welkom
uiteraard. Immers, “groei is bloei” en “stilstand is
achteruitgang”!
Hoewel we nu nog te maken hebben met een hoop
onzekerheid vanwege het coronavirus en de daarbij
behorende maatregelen, richten we ons toch hoopvol
op het nieuwe seizoen wat normaliter van start gaat
met een onderling toernooitje voor alle leden van de
KBO Zijtaart (eind augustus), waarna begin september
de competitie van start zal gaan. De competitie loopt
tot en met eind mei, waarna we in juni nog
vriendschappelijke wedstrijden kunnen spelen. Om
Laatste oproep aanmelding nieuwe leden!
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IN DE STILTE
In de stilte breekt ons leven open.
We krijgen zicht op wie we zijn.
Er is oog voor het goede in ons.
Het krijgt er voeding en groeikansen.
We vinden vrede met onszelf,
we hervinden onze plaats in de wereld.
Er kan een harmonieus gevoel groeien,
omdat we ons verbonden voelen
met de wortels van ons bestaan.
In de stilte van ons alleen zijn
krijgen we ook onze gebreken onder ogen.
We ervaren, dat leven niet altijd goed is.
We voelen, dat we ménsen zijn.
Ondanks onze beste bedoelingen
komen we niet toe aan ons levensdoel.
Het is goed om dat in te zien.
het kan nieuwe energie geven
om ons leven te hernemen,om nieuwe wegen in te
slaan.
In de stilte kan in ons het besef ontstaan,
dat we mens voor mensen, en mens van God zijn.
We kunnen bij onszelf thuiskomen,
voor anderen een veilig onderdak worden.
In de stilte ontstaat er ruimte voor onszelf
en ruimte en oog en hart voor anderen.
Er kan kracht groeien om te blijven werken
aan een menswaardige en rechtvaardige wereld.
Want in aanleg zijn we herders en hoeders
voor elkaar.
Wim Holterman osfs

Hoi,
Ik ben op zoek naar iemand die mij kan helpen.
Een manusje van alles, die in de winkel kan
opruimen en aanvullen van onderdelen e.d., maar
ook huishoudelijke klusjes kan doen. Koffie kan
zetten (ook heel belangrijk).
Uren in overleg: ik denk aan 2x 3 uur per week,
maar dat doen we in overleg en hoe dat het gaat.
Graag contacten met mij via tel. (0413) 35 22 03
en dan graag starten na de vakantie.
Jong of wat ouder, maakt niet uit, als je maar van
aanpakken weet. Ik ben flexibel wat betreft het
invullen van de uren.
Ik hoor het graag.
Gr. Mirjan van Gorkum

21 juli 2021 – 28 juli 2021

pagina 4

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 30 nr. 42

Alda Gloudemans en Albert van
Grootel wisselen voorzittershamer
Muziekvereniging Sint Cecilia
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Afscheid van een betrokken voorzitter
Alda heeft ruim 6 jaar de bestuurlijke dirigeerstok
in handen gehad van de vereniging en deze taak vol
passie en overgave uitgevoerd. Kwaliteit,
zorgvuldigheid, betrokkenheid en een positieve
uitstraling van de vereniging naar binnen en naar
buiten zijn kernwaarden die hoog in het vaandel
stonden van Alda.
In de bestuursperiode van Alda is veel bereikt. De
fanfare is omgevormd tot een brede
muziekvereniging waarin alle onderdelen goed tot
hun recht komen. Ook zijn er mooie concerten en
activiteiten gerealiseerd waaronder de
Dinerconcerten en Promsconcerten. Mede door haar
betrokkenheid en punctualiteit zijn alle activiteiten
altijd goed verlopen.
Nieuwe uitdaging voor voorzitter Albert van
Grootel
Albert van Grootel (43 jaar) beschouwt het als een
hele eer om voorzitter te mogen zijn van de
muziekvereniging. Ook ligt er de komende jaren
een uitdaging voor hem klaar om de vereniging, na
de huidige coronacrisis, klaar te maken voor de
toekomst. Aanwas van jeugdleden is en blijft voor
hem een speerpunt. Ook staat er een jubileumjaar in
2022 op de planning waar we als vereniging op een
leuke manier invulling aan willen geven.

Afgelopen donderdag 15 juli 2021, tijdens de
algemene ledenvergadering, heeft Alda
Gloudemans de voorzittershamer van
Muziekvereniging Sint Cecilia overgedragen aan de
nieuw gekozen voorzitter Albert van Grootel. De
eerste bestuurstaak van Albert was om Alda te
bedanken voor al haar bestuurlijk werk de
afgelopen jaren. Ook heette hij haar samen met haar
man Martin van Eert welkom als Honoraire Lid.
Voor al haar werk en het honoraire lidmaatschap is
de vereniging Alda erg dankbaar.

Al vanaf 1989 is Albert actief als muzikant op
trompet en bugel. In eerste instantie bij Harmonie
Echo der Kempen in Bergeijk waarbij hij in de
periode 2002 tot 2012 ook bestuurslid is geweest.
In 2009 is Albert samen met Nico Kielstra in
Zijtaart komen wonen aan de Krijtenburg. Vanaf
2013 is hij als muzikant aangeschoven in het
fanfareorkest van muziekvereniging Sint Cecilia. In
2020 werd hij lid van het bestuur. In het dagelijks
leven heeft Albert een adviesbureau voor
gemeenten.
Lieke van Nunen gekozen
als bestuurslid Opleidingen
In de algemene
ledenvergadering werd Lieke
van Nunen benoemd tot
bestuurslid en coördinator
opleidingen. Ze staat aan de
lat voor het muziekonderwijs
van de vereniging. Lieke is
al jaren een actief en
betrokken lid van de
vereniging. Ze is een
welkome aanvulling in het
bestuur.
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Muzikale huldiging Zijtaartse gedecoreerden en
jubilarissen Sint Cecilia tijdens minifestival
Afgelopen zondag 18 juli heeft Muziekvereniging Sint
Cecilia een minifestival georganiseerd in en rondom het
dorpshuis. Tijdens het minifestival kwamen alle onderdelen
van de muziekvereniging aan bod. Ook heeft de vereniging
tijdens het festival (alsnog) een muzikale hulde gebracht
aan de Zijtaartse inwoners die in 2020 en 2021 een lintje
hebben ontvangen van de Koning voor het belangrijke
vrijwilligerswerk dat zij doen. Bij het optreden van het
fanfare-orkest zijn ook de jubilarissen van de
muziekvereniging gehuldigd.
Het programma in de ochtend startte met een optreden van
het Opleidingsorkest en de Jeugd Slagwerkgroep. Het
jeugdoptreden werd afgerond met de slotuitvoering van het
Muziek = Cool project. De afgelopen weken hebben
kinderen in Zijtaart op een leuke en laagdrempelige manier
kennis kunnen maken met muziek maken. Duidelijk was
dat er veel talent aanwezig is: als je zelfs op lege emmers
muziek kunt maken, dan lukt dat zéker op een echt drumstel
of blaasinstrument. Alle deelnemers ontvingen dan ook een
Muziek = Cool oorkonde.
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decorandi nogmaals gefeliciteerd namens de
muziekvereniging.
Na deze serenade volgde een prachtig optreden van de
majorettegroepen in de gymzaal. Gelukkig is het gevoel
voor ritme en dans door de corona epidemie niet verloren
gegaan. Alle groepen lieten een prachtig optreden zien in
mooie outfits.
\

Huldiging Jubilarissen: Theo van Eert, Peggy van
Sleuwen, Wendy Versantvoort
Tijdens het optreden van het fanfare-orkest op het
schoolplein aan het einde van het minifestival werden ook
de jubilarissen gehuldigd van de muziekvereniging. Theo
van Eert werd gehuldigd voor zijn 50-jarig lidmaatschap.
Met deze vijftig jaar heeft Theo meegeschreven aan de
geschiedenis van onze muziekvereniging. Theo is een
gedreven muzikant, een man met karakter en het hart op de
juiste plek, zeker voor onze vereniging. Peggy van Sleuwen
is al 25 jaar lid. Peggy is een muzikant die gaat voor
perfectie met altijd een lach op haar gezicht. Daarnaast is ze
in de 25 jaar ook bestuurlijk actief geweest en coacht als
moeder nu haar dochters Nina en Iris in het muziek maken
en ook het dansen. Wendy Versantvoort werd gehuldigd
voor haar 12½ jarig lidmaatschap. Wendy is heel actief
voor de vereniging in bijvoorbeeld de organisatie van
Proms 4 Kids en de jeugdmuziekweekenden. We hopen dat
onze jubilarissen nog vele jaren actief lid blijven van onze
vereniging.
Huldiging gedecoreerde inwoners van Zijtaart
Zowel in 2020 als in 2021 is het door de coronamaatregelen We kijken terug op een geslaagd en zonnig minifestival.
Het was geweldig om als vereniging na anderhalf jaar
niet gelukt om de nieuwe leden in de Orde van Oranje
muzikale stilte weer eens te kunnen optreden voor publiek.
Nassau te huldigen met een serenade van de
muziekvereniging. Tijdens het mooie optreden van de
slagwerkgroep op het Noud van Asseldonkplein hebben we
dat alsnog gedaan. Door de nieuwe voorzitter van de
vereniging Albert van Grootel werden achtereenvolgens Jan
van den Oever, Henri Rovers, Toon van Uden, Tonny van
den Tillart, Alda Gloudemans en Nolda van Zutphen
toegesproken. Ook Mari van Helvoort ontving in 2020 een
lintje van onze Koning, maar hij kon er helaas niet bij zijn.
Met een klinkende serenade van het fanfare-orkest en de
slagwerkgroep en natuurlijk een Wilhelmus werden deze
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Belang van berusting en flexibiliteit
Tegenvallers kunnen sommige mensen volledig uit het
evenwicht brengen. Anderen halen hun schouders op en
gaan gewoon door. Hoe beter je kunt omgaan met
tegenvallers in het leven, hoe prettiger je leven verloopt.
Voor jezelf én voor anderen. Er is geen leven zonder
tegenvallers, iedereen moet zich regelmatig aanpassen aan
het leven dat andere dingen doet dan jij had bedacht.
Grote en kleine tegenvallers
Grote tegenvallers zijn natuurlijk ernstige zaken als
overlijden, scheiden, grote conflicten, ontslag, ernstige
ziekten etc. Daar kun je natuurlijk niet zo gemakkelijk je
schouders bij ophalen. Maar als jij rechts wilt en de ander
wil links, of jij wil het raam open en de ander wil het dicht,
muziek aan of muziek uit, doperwtjes of bloemkool, dan
zou dat niet je leven moeten vergallen.
Aan de lopende band
In samengestelde gezinnen zijn er aan de lopende band
dingen die anders lopen. In gewone gezinnen ook, maar in
samengestelde gezinnen kan het gaan om een stiefkind wat
het eten laat staan, dat niets laat weten als het later komt
met eten. Of dat een stiefkind vraagt of het vriendje mag
blijven slapen, terwijl jij rust wilt.

21 juli 2021 – 28 juli 2021
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Flexibiliteit
Hoe beter jij tegen veranderingen kan, hoe beter jij kan
omgaan met dingen die plotseling helemaal anders zijn, hoe
gemakkelijker je leeft (zeker in een samengesteld gezin).
Als jij en je partner plannen hadden om enkele dagen weg
te gaan, en een van de ex-partners doet een beroep op je,
dan kan het zijn dat je je plannen moet omgooien.
Alles omgooien
Je plannen omgooien voor je eigen kind(eren) is niet zo
snel een probleem. Maar je plannen omgooien voor de
kinderen van een ánder….. sja. En met kinderen is er vaak
wat aan de hand, een kind heeft de arm gebroken, een
familielid dat op sterven ligt waardoor je ex- partner minder
beschikbaar kan zijn voor je kind. En jij wilde net op
vakantie gaan, maar je kind moet wel naar school…..
Op maandagavond 26 juli
aanstaande opent autismecafé
Meierijstad weer haar deuren.
Het is een plek voor herkenning
en erkenning, maar vooral ook
voor de gezelligheid.
Iedere laatste maandagavond
van de maand verandert Het Pieter Brueghelhuis in Veghel
in een ontmoetingsplek voor mensen met (een vermoeden
van) autisme en voor hun familie en bekenden.
Zoals altijd kun je zelf bepalen wat je doet en hoe lang je
blijft. Bij binnenkomst wordt je welkom geheten door de
organisatie en als je voor de eerste keer binnen loopt dan
geven we graag wat meer uitleg als je dat wil.
Indien het weer het toelaat dan kun je ook buiten op het
terras zitten. Binnen zijn er 2 vrij grote ruimtes, die
verdeeld zijn in verschillende hoeken en het is altijd
mogelijk om de rust op te zoeken.
Je bent van harte welkom en we hopen dat we weer velen
van jullie mogen begroeten.
Praktische info:
Waar: Het Autisme café Meierijstad is gevestigd in het
Pieter BreughelHuis, Middegaal 25 in Veghel,
Openingstijd: vanaf 19.30 tot 22.00 uur. Later komen of
wat korter blijven is geen probleem.
Drankjes zijn voor eigen rekening.
Er is voldoende ruimte om aan de 1,5 meter afstand te
voldoen.
Eventueel info/vragen: j.siemons@meedemeentgroep.nl

Bibliotheek in Zijtaart
Openingstijd bibliotheek in Zijtaart
dinsdagmiddag
12.30 – 14.00 uur
dinsdagavond
18.00 – 19.00 uur
donderdagavond
18.00 – 19.00 uur
Fijn u te mogen verwelkomen in onze bieb.
Vrijwilligers van de bibliotheek Zijtaart
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WORKSHOP BLOEMSCHIKKEN
Het afgelopen jaar hebben we geen bloemschikken kunnen
organiseren. Het Dorpshuis opent de deuren in de vakantieperiode
voor diverse activiteiten van de KBO. Deze zijn ook toegankelijk
voor niet-leden!
Op donderdagmiddag 5 en 19 augustus en 2 september 2021
houden we voor belangstellenden een workshop bloemschikken.
Dit wordt aangeboden door de KBO ook voor niet KBO-leden.
Het aantal deelnemers is maximaal 12 per keer.

We beginnen om13.30 uur in het dorpshuis te Zijtaart,
verzorgd door Beppie Nikkelen en Marij Oppers.
Kosten € 12,50 per persoon.
Graag zelf zorgen voor een mesje en een groot bord/schaal van
minimaal 30 cm, voor de rest zorgen wij.
Opgeven en betalen hiervoor kan op dinsdag 27 juli
tussen 13.30 en 14.00 uur in het dorpshuis.
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Een mooi verhaal …
De meeste mensen en partijen die we spreken, staan positief
tegenover het initiatief. Waar men eerder misschien nog
wat terughoudend was, zien veel mensen nu wel het
Nee, dat niet, maar ook de leden van de werkgroep Gedeeld voordeel en de mogelijkheden. Het tij is echt wel aan het
Vervoer Zijtaart gaan met vakantie. Om na de vakantie met keren. Denken in mogelijkheden, niet in onmogelijkheden.
een opgeladen accu (…) weer verder te gaan. Hieronder een
korte samenvatting, waar staan we nu en waar gaan we naar … maar wie betaalt dat dan?
En dat is exact waar we nu staan. Het leasen van twee
toe?
auto’s is bepaald niet gratis. Hiervoor zijn we op zoek naar
geld. Of eigenlijk een borgstelling. Want als de auto’s in
Wat is ook al weer de bedoeling?
“We willen de leefbaarheid en mobiliteit voor de inwoners het dorp goed gebruikt/gedeeld worden, betalen ze zichzelf
terug. Maar of dat gaat gebeuren weet niemand. En dus
van ons dorp vergroten d.m.v. duurzaam, betaalbaar
moet er iemand garant staan, mocht het niet goed komen.
elektrisch deelvervoer.”
Positieve reacties vanuit de lokale en provinciale politiek
Of in gewoon Zijtaarts: Voor iedereen die interesse heeft,
hebben nog niet geresulteerd in een concrete toezegging.
willen we zorgen voor minimaal één (liefst twee)
elektrische deelauto’s, die een parkeerplaats krijgen op een Altijd weer die financiën …
centrale plek in ons mooie dorp. Verzekering, onderhoud,
En nu?
schoonmaak en andere belangrijke zaken zijn centraal
Na de vakantie gaan we door met rekenen; wat kost het
geregeld. Deze auto’s zijn tegen betaling te reserveren via
gebruik van zo’n deelauto dan, wat kost mijn tweede auto
een app op je mobiele telefoon.
eigenlijk en valt dat tegen elkaar weg te strepen? We gaan
in gesprek met de politiek en overheid om te kijken of we
Maar waarom zou ik mee doen?
Dit kun je zelf ook bedenken: Het delen van een auto levert de lovende woorden om te zetten in concrete toezeggingen /
een borgstelling. We gaan op zoek naar meer potentiële
een heleboel voordelen op.
gebruikers.
Er verdwijnt blik van de straat, het milieu wordt gespaard,
mensen worden bewust dat het ook anders kan, er is
financieel voordeel, etc. Wat is nog de meerwaarde van het Wat kan ik doen?
bezit van een auto, wanneer er een auto staat die je ook kunt Alles staat of valt met draagvlak: Is er in Zijtaart interesse,
wordt het gedeeld vervoer straks ook daadwerkelijk
gebruiken?
gebruikt door de inwoners. We horen graag hoe u over het
deelvervoer denkt, waar denkt u het voor in te kunnen
zetten, waar past het voor u? Help ons vooruit door, geheel
vrijblijvend, de enquête hieronder in te vullen.

Met Gedeeld Vervoer Zijtaart op
vakantie?

En mocht u een positief bericht willen sturen, een goed idee
hebben, met ons mee willen denken, borg willen staan voor
de startkosten of bij welke vorm van interesse dan ook, mail
ons dan gerust 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
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Enquête Gedeeld Vervoer Zijtaart
Zou jij, samen met dorpsgenoten, een aantal elektrische auto's willen delen?
O Ja
O Misschien
O Nee
Bij "Ja" en "Misschien" sla je deze vraag over en ga je door naar de vragen hieronder. Bij "Nee"
horen we graag je motivatie:
O Ik heb een eigen auto
O Ik wil niet elektrisch rijden
O Ik wil geen auto delen met onbekenden
O Anders, ……
Wat is voor jou een reden om te kiezen voor een deelauto? (Meerdere antwoorden mogelijk)
O Financieel
O Praktisch
O Milieu / duurzaamheid
O Consuminderen
O Anders,
…….………………………………………………………………………………………………
Gaan huisgenoten dan ook gebruik maken van deze deelauto's?
O Ja
O Misschien
O Nee
Op welke vaste momenten in de week zou een deelauto voor jou of je huisgenoten beschikbaar
moeten zijn? Probeer zo specifiek mogelijk te zijn.
(Meerdere antwoorden mogelijk)
O Maandagochtend
O Maandagmiddag
O Maandagavond
O Dinsdagochtend
O Dinsdagmiddag
O Dinsdagavond
O Woensdagochtend
O Woensdagmiddag
O Woensdagavond
O Donderdagochtend
O Donderdagmiddag
O Donderdagavond
O Vrijdagochtend
O Vrijdagmiddag
O Vrijdagavond
O Zaterdagochtend
O Zaterdagmiddag
O Zaterdagavond
O Zondagochtend
O Zondagmiddag
O Zondagavond
Hoeveel uur per week (rijden plus parkeren) zou jij (en mogelijke huisgenoten) een auto nodig
hebben?
O 0 tot 5 uur
O 5 tot 10 uur
O 10 tot 20 uur
O Meer dan 20 uur
O Ik wil incidenteel gebruik maken van een deelauto
Hoeveel kilometer per jaar zou jij (en mogelijke huisgenoten) ongeveer met deze deelauto's rijden?
O 0 - 500 km
O 500 – 2000 km
O 2000 – 4000 km
O 4000-6000km
O 6000 – 8000 km
O Meer dan 8000 km
Hoeveel euro zou je per maand uit willen geven aan een deelauto, wat passend is bij bovenstaande
antwoorden?
O minder dan € 75,00
O € 75,00 - € 100,00
O € 100,00 - € 200,00
O € 200,00 - € 300,00
O Meer dan € 300,00
Zou je een vast abonnement af wil sluiten om gebruik te maken van een deelauto?
O Ja
O Nee
Vul hier s.v.p. je gegevens in zodat we je kunnen bereiken
………………………………………………………………….…………………………………
..

We zien uw reactie graag tegemoet. De papieren enquête kan in de bus / ingeleverd worden bij een
van de werkgroepleden.

