KBO ONDERONSJE
maandag 14 maart om 10.00 uur in het Dorpshuis. Toegang gratis.
Tijdens dit onderonsje zal Cisca Dijkgraaf, een van de beheerders van het Thomashuis aan
de rand van ons dorp richting Keldonk, komen vertellen wat er zoal gebeurt in en rond dat
Thomashuis.
Een Thomashuis is een liefdevol thuis voor mensen met een verstandelijke beperking.
Thomashuizen zijn ontstaan vanuit de zoektocht van een vader naar een woonplek voor zijn
zoon Thomas. Hij zocht een plek waar Thomas zichzelf kon zijn en echt gezien werd. Die
zoektocht is uitgegroeid tot een landelijk netwerk van huizen waar mensen als Thomas zich
veilig en geliefd voelen en met deskundige zorg omringd worden. Elk mens mag zijn wie
hij of zij is en elk leven is de moeite waard om geleefd te worden. Daarom wordt de zorg in
een Thomashuis aangepast aan de bewoner en niet andersom. Mensen met een
verstandelijke beperking moeten niet integreren in de zorgwereld, maar de zorgwereld moet
integreren in de gewone wereld.
Met ‘persoonlijk, veilig en warm’ als kernwaarden zorgen de zorgondernemers van elk huis
ervoor dat de mensen die bij hen wonen in het Thomashuis een echt thuis vinden. Elk mens
is verschillend en verdient een benadering die past bij zijn of haar behoeften en
verwachtingen. Daarom is elk Thomashuis verschillend, maar onmiskenbaar een
Thomashuis. Een Thomashuis staat midden in de samenleving. Een Thomashuis is een
goede, leuke en verrassende buur. Er wordt actief verbinding met de omgeving gezocht.
Bewoners van een Thomashuis nemen waar mogelijk deel aan het dagelijks leven in de
buurt, en omgekeerd kan de buurt ook deelnemen aan het leven in het Thomashuis.
Hierdoor zijn een Thomashuis en de bewoners een onderdeel van de lokale samenleving en
telt iedereen mee.
Komt U ook luisteren?
Voor wie:
voor alle 50+ers
Wanneer:
maandagochtend 14 maart 2022 van 10.00 uur tot 11.00 uur
Waar:
Het Klooster
Kosten: gratis
Koffie of thee voor eigen rekening.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 13 maart 2e zondag van de Vasten 10.30 uur Eucharistieviering
Pater Holterman
Wij gedenken: Monika Kwak- Schwerdtner; overl.ouders van den Acker- Vervoort en
overl.familie.
Mededeling: Tijdens de gehele vastentijd liggen de Vastenactiezakjes achter
in de kerk. U kunt het zakje met uw bijdrage in de daarvoor bestemde bus achter
in de kerk stoppen. Deze inzameling wordt van harte bij U aanbevolen

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
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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

ZIJTAARTSE
JEUGDNATUURVERENIGING

Voorjaarswandeling
De Roost in Keldonk
Aanstaande zondag 13 maart gaan we een wandeling
maken in natuurgebied De Roost in Keldonk.

Wat doet Vastenactie dit jaar?
In Guatemala Steunt de Vastenactie de Maya gemeenschap
die opkomt voor haar rechten.
Leiders die bedreigd worden krijgen juridische bijstand en
de gemeenschappen krijgen weer toegang tot schoon water.
In Libanon steunen we 250 gezinnen in tentenkampen in de
Bekaavallei bij het opbouwen van een beter, menswaardig
bestaan.
In het noordoosten van Brazilië krijgen 60 families
ondersteuning, ze ontvangen kassen, bassins voor
wateropvang, materiaal en zaaigoed, training en
begeleiding.
Bij het parochieblad zit een vastenzakje en vanaf
Aswoensdag tot en met Pasen liggen er achter in de kerk
folders en vastenzakjes.
Deze kunt u inleveren in de bussen achter in de kerk of bij:
Cor van de Wetering, Pater Thijssenstraat 23;
Nolda van Zutphen, Krijtenburg 3;
Hennie van Asseldonk, Past.Clercxstraat 22
Namens MOV hartelijk dank

ZIJTAART RUIMT OP
Landelijke Opschoondag 2022 op
zaterdagmiddag 19 maart
Wil je helpen met opruimen of wil je op de hoogte
blijven, meld je dan nu aan via:
https://www.nederlandschoon.nl/supporter-vanschoon/actie/?id=89346 of stuur een mail naar
Zijtaartruimtop@hotmail.com.
Meer info is te vinden in het vorige Zijtaarts Belang en
op Zijtaart.nl. Samen voor een schoner Zijtaart! Geef
je snel op en graag tot ziens op de 19e.
Vriendelijke groet,
Evenementen Groep
Zijtaart

De Roost is een gebied met veel water en een rijke
vegetatie. Door onder meer de aanwezigheid van drijfzand
is het moerassige gebied slecht toegankelijk waardoor er
een oase van rust heerst. Deze stilte is ideaal voor vogels
om in alle rust te kunnen broeden. Door de diversiteit aan
biotopen (distelveld, weiden, knotwilgen, enz.) zijn er
talloze insecten, zaden e.d. aanwezig als voedsel voor de
vogels. Een aantal vogels kan alleen op het geluid herkend
worden, omdat het dichte moerasgebied een uitstekende
schuilplaats voor ze is. Gelukkig is de reigerkolonie
prominent aanwezig in de Roost met meer dan 10 nesten,
dus daarvan gaan we er zeker een aantal zien.
Trek warme kleding aan en laarzen of waterdichte
schoenen, het zal er modderig zijn. We vertrekken om 8.00
uur met de fiets vanaf Het Klooster.
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Bedankt voor het kopen van
potgrond!
Via deze weg willen we
iedereen bedanken die
afgelopen zaterdag potgrond
bij ons heeft gekocht!
Hierdoor hebben we weer een
mooi bedrag voor het Zijtaartse
jeugdcarnaval kunnen ophalen.
En bij deze willen we ook
iedereen bedanken die heeft meegeholpen met het
verkopen, rondbrengen en sjouwen voor deze actie!
Bedankt voor jullie hulp!
Mocht u ons gemist hebben of heeft u toch te weinig
zakken besteld: er zijn nog zakken potgrond over. Potgrond
voor u zelf of om als cadeau weg te geven. Deze zakken
zijn vanaf heden te koop bij M. van der Heijden
Autocentrum. Hierbij geldt wel: op is ook echt op. De prijs
voor Legro potgrond is € 4,00 per zak van 40 liter en 4
zakken voor € 15,00. Graag contant (en gepast) betalen.
Bedankt en graag tot volgend jaar!
Dan ziet u ons op de eeste zaterdag van maart weer
langskomen met de vraag of u potgrond wilt kopen.

KBO
Activiteiten week 11 (14 t/m 18 maart 2022)
Maandagmiddag kaarten
Dinsdagmorgen repetitie Koor De Vrolijke
Zangers
Dinsdagmiddag Eetpunt, line dance,
biljartcompetitie en Jeu de Boules
Woensdagmiddag Keezen en vrij biljarten
Donderdagmorgen sportief wandelen
Donderdagmiddag kaarten en competitiebiljarten
Vrijdagmiddag EETPUNT en bridgen
Hulp nodig? Schroom niet daar om te vragen bij een van
onze bestuursleden of via info@kbo-zijtaart.nl. Wij zoeken
naar een oplossing.

Uitslag kaarten 3 maart:
Rikken:
Jokeren:
Poedelprijs:
Loterij:

1.Piet v.d.Hurk
2.Bert Vissers
Tiny v.Kasteren
Tiny v.Zutphen
Annemieke v.d.Linden

90 pnt.
70 pnt.
132 pnt.
- 42 pnt

Uitslag kaarten 7 maart:
Rikken:
Jokeren:
Poedelprijs:
Loterij:

1.Lenie Henst
2.Piet v.d.Hurk
Betty Verbruggen
Pieta v.Riel
Rieky v.Zutphen

86 pnt.
56 pnt.
39 pnt.

Uitslag bridgen 4 februari:
1.Ad & Nellie Vervoort
2.Ben v.d.Steen & Christ Verhoeven
3.Cees & Riet v.Hout
4.Jo v.Boxtel & Mien Vermeulen
5.Mien v.Berkel & Lida v.Houtum
6.Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen
7.Jo Verhoeven & Jan Rijkers

56,00 %
55,42 %
54,58 %
54,17 %
53,50 %
51,25 %
50,83 %

Uitslag bridgen ZBC 1 maart:
1.Gerard Bekkers & Hannie Habraken
2.Cees & Riet v.Hout
3.Lida v.Houtum & Ad Koevoets
4.Fien & Maria Rooijakkers
5.Chris & Christien v.Helvoirt
6.Toon & Marietje v.Schaijk

63,25 %
59,75 %
58,17 %
56,83 %
56,92 %
51,30 %

Bibliotheek in Zijtaart
Openingstijd bibliotheek in het Dorpshuis 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.
Sjaan, Thea, Mieke en Annelies
Vrijwilligers van de bibliotheek Zijtaart
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Biljartclub KBO Zijtaart

SPORTAGENDA

Uitslag onderlinge competitie KBO Zijtaart
week 9

VOW Jeugd 9 maart 2022
VOW JO8-2JM
- WEC JO8-1
VOW Jeugd 12 maart 2022
UDI'19/CSU JO19-3
- VOW JO19-1
VOW JO19-2
- SV Someren JO19-3
ODC JO16-2JM
- VOW JO16-1
Heeswijk JO13-1JM
- VOW JO13-1
FC Uden JO11-1
- VOW JO11-1JM
VOW JO10-1
- MVC JO10-1
VOW JO9-1JM
- Ollandia JO9-1
Vorstenbossche Boys JO8-2JM - VOW JO8-1JM
VOW JO8-2JM
- Handel JO8-1JM
VOW MO17-1
- vrij
Erp MO13-1
- VOW MO13-1
BMC JO10-4
- VOW MO10-1
Wilhelmina Boys JO10-4 - VOW MO10-2
VOW JO7-1
- Blauw geel J07-2
VOW JO7-2
- Keldonk/ Boerdonk J07-2
VOW JO7-3
- ????

Adriaan vd Tillart
Theo van Eert
Toon vd Oever
Theo vd Laar
Ton de Rooij
Tonn Verbruggen
Henri vd Linden
Wim v.d. Sanden
Cor van Zutphen
Wim Kremers
Harrie vd Hurk
Chris van Helvoirt
Tonnie van Uden
Frans v.d. Broek
Andre Schepers
Toon Verbruggen
Theo van Asseldonk
Ad vd Ven
Albert van Dinter
Hans van Erp
Martien Verbruggen

22 33
36 27
31 31
18 22
18 18
25 35
12 18
39 14
57 48
26 12
22 26
18 12
31 24
20 21
38 23
75 63
24 28
33 32
10 9
62 37
64 59

Martien van Eert
21 28
Henri vd Linden
12 14
Wim v.d. Sanden
39 28
Jan vd Oever
18 16
Frans van Leuken
41 50
Willy vd Berkmortel 24 26
Theo vd Laar
18 12
Annemieke vd Linden 14 10
Rien van Tiel
29 36
Albert van Dinter
10 16
Toon Nelissen
33 20
Toon vd Oever
31 42
Ad vd Ven
33 21
Thieu Dortmans
8 8
Harrie vd Hurk
22 24
Wim Kremers
26 34
Jan de Wit
24 27
Theo van Eert
36 30
Cor Vissers
12 16
Cor van Zutphen
57 49
Toon Verbruggen
75 59

18:30u
14:45u
14:30u
13:30u
11:30u
11:00u
9:30u
10:45u
10:00u
10:45u
12:00u
10:15u
9:00u
10:30u
10:30u

VOW Senioren 10 maart 2022
20:00u

VOW1

Avesteyn 1

VOW Senioren 12 maart 2022
17:00u
16:30u

VOW VR30+1
VOW Veteranen

Nooit Gedacht VR30+1
DAW Veteranen

VOW Senioren 13 maart 2022

VEERTIG DAGEN WOESTIJN
De man van Nazareth hield de honger uit.
Hij bezweek niet voor de verleiding
van zijn tegenstrever.
Hij liet zich niet van zijn stuk brengen
door zucht naar macht of rijkdom.
Hij was ervan overtuigd,
dat leven meer is dan stenen broden.
Meer dan wie ook wilde Hij God dienen
en opkomen voor bevrijding van mensen.
Hij ging goedkope wonderen uit de weg,
omdat Hij zich gedragen wist door Gods engelen.
Na veertig dagen was zijn keuze duidelijk.
Het was zijn roeping om de weg van het kruis te gaan.
Hij had de consequenties ervan aanvaard.
Hij ging die weg ten einde toe.
Door te sterven ontving Hij leven.
Zo werd Hij het leven zelf.
Wij, die naar Hem genoemd zijn:
ook wij staan telkens weer voor keuzes.
We kunnen kiezen voor eigenbelang,
voor winstbejag, voor succesformules.
Vraag is of we dan aan echt menszijn toekomen.
We zijn er toch voor elkaars geluk,
om elkaar tot bevrijding te zijn.
Veertig dagen lang worden we uitgenodigd
om onze keuze te maken:
om ons te laten verleiden tot onszelf
of tot mens van God.
Wim Holterman osfs

14:30u
12:00u
11:00u
10:00u
12:30u
12:00u

VOW 1
VOW 2
VOW 3
Rhode/VSB 10
ELI 3
Nulandia VR1

Tivoli 1
Mariahout 3
Gemert 5
VOW 4
VOW 5
VOW VR1

Per direct te huur:
Opslagruimtes van 120 m2.
Mogelijkheid tot vergroten
naar 240 m2.
Huur van meerdere ruimtes
bespreekbaar.
Deur 3.20 hoog x 4.50 breed.
Champignonkwekerij Peter van
Asseldonk,
Leinserondweg 6
Zijtaart.
Tel. nr. Peter: 06 - 424 713 36
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De relatie met kinderen van een ander
Deze ontstaat soms vanzelf en spelenderwijs. Toch zul je
altijd een verschil voelen tussen “eigen” en “niet-eigen”. Je
hebt uiteindelijk geen gezag over het kind van je partner, de
ouders hebben het gezag. Tegelijk draag je wel
verantwoordelijkheid. Als je het kind kunt behoeden voor
een ongeluk, behoor je dat te doen.
“Ze moeten ook naar jou luisteren”

Positie van bonus-/stiefouders
Deze is lastig. Je voelt dat je soms niet betrokken wordt,
Ouderschap in een samengesteld gezin
Als ouder in een samengesteld gezin kan het heel lastig zijn tegelijk zie jij dingen gebeuren waar de eigen ouder
oogkleppen voor heeft. Bv. het dochtertje van 5 jaar oud
als je kinderen een vraag stellen aan je partner via jou. Je
wat alsmaar verleidelijk doet tegen haar vader, die een
voelt je een doorgeefluik. En je partner geeft zijn mening
competitie aangaat met stiefmoeder, die het plaatsje van
over hoe jij je kinderen opvoedt. Wat moet je er allemaal
haar wil inpikken. En vader die dan zijn partner zegt: je
mee? Veel partners worstelen hiermee.
moet niet zo kinderachtig doen.
Rechtstreekse communicatie
Ik ben vóór rechtstreekse communicatie, maar tegelijk
waarschuw ik hiervoor. Bij een samengesteld gezin moet je
uitkijken: als je een kind van de partner aanspreekt op bv.
ongewenst gedrag, is het nog maar de vraag of dat kind
naar deze stiefouder wil luisteren. Er moet eerst sprake zijn
van een redelijke verstandhouding. Gezag krijg je niet
zomaar.

De rol van de natuurlijke ouder is cruciaal
De positie van de stiefouder versterken kan alleen als je als
natuurlijke ouder dit duidelijk aanstuurt. Daarom dienen
jullie als partners in een samengesteld gezin elkaar goed
aan te vullen en hierover veel te praten. Een stiefouder
krijgt niet vanzelf een rol om zelfstandig interventies te
doen. Daarvoor moet de natuurlijke ouder de weg effenen.
Dat lijkt moeilijk en vraagt in eerste instantie wel wat van
hem (of haar), maar uiteindelijk maakt dit ook zijn/haar
eigen leven een stuk eenvoudiger.

Een kind dat niet “wil luisteren” is geen onwillig kind
Een kind dat niet wil luisteren is een kind wat ergens last
van heeft. Bij pubers is een zekere mate van verzet
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
“normaal”, maar jongere kinderen twijfelen of ze loyaal
mogen zijn aan (mogen luisteren naar) de stiefouder. Vallen Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
ze daarmee hun eigen ouder niet af?
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Voortzetting buurtkeezencompetitie. 2021/2022
Na de derde ronde (nu nog één ronde te gaan) worden de
Hieronder de complete stand na de 3e ronde:
mogelijke winnaars van het Buurtkeezen competitie
duidelijker. De koplopers zijn evenwel niet onverslaanbaar!
Vele volgers kunnen nog een flinke gooi naar top maken.
Klets en Klats staan fier bovenaan,
Pos Naam
Spel Winst Verlies Punten Pionnensaldo
gevolgd door een drietal teams met
(22) Klets en Klats
9
8
1
16
179-162
1
heel goede kansen: de Kniegroep (nog
(44) De Kniegroep
9
7
2
14
175-152
2
niet eerder een serieuze kanshebber),
(21) Maan
9
7
2
14
175-157
3
Maan en team M&M. Daaronder ook
(20) Team M en M
9
7
2
14
177-167
4
nog vele kanshebbers.
(45)
Burchtzutjes
9
6
3
12
175-160
5
Helaas moest een aantal teams zich
(14)
In
Keez
of
9
6
3
12
173-160
afmelden, maar de overige 38 teams
6
Import(ance)
wisten zich goed te vermaken. Stipt
(26) Jeroen en Mia
9
6
3
12
169-156
7
om 20.00 uur kon gestart worden. Te
(12)
Johchi
9
6
3
12
173-162
8
merken was dat de deelnemers
(23) Leinrecht
9
6
3
12
171-165
9
bijzonder blij waren met de herstart.
(13) MieJo
9
6
3
12
167-162
10
De goede sfeer deed iedereen goed.
(18) Strak en Vlak
9
5
4
10
172-154
11
Als vanouds natuurlijk! Ook al waren
de coronamaatregelen versoepeld: wel 12
(25) HLV
9
5
4
10
166-156
was te merken dat iedereen toch enige 13
(33) Boskamp
9
5
4
10
173-166
afstand hield en uitbundige
(39) Bospater
9
5
4
10
172-165
14
begroetingen bleven achterwege,
(28) De Pasopperkes
9
5
4
10
161-162
15
evenals uitgebreide felicitaties aan het 16
(05) Keez en co
9
5
4
10
160-165
einde van iedere ronde.
(24) Buurvrouw en ex
9
5
4
10
165-172
De drie rondes werden redelijk vlot
17
Buurvrouw
gespeeld, wel was duidelijk dat aan
(19) Broer en Zus
9
5
4
10
159-167
18
sommige tafels de strijd om de laatste
(06) De Achterburen
6
4
2
8
115-102
19
pion “binnen” hevig was. Daardoor
(30) de Weigeraars
9
4
5
8
172-173
20
liep de gebruikelijke eindtijd van 22.00
(49) K.Z.N.
9
4
5
8
169-170
21
uur zeker wat uit. Nog lang werd
(40) Krijtenburg 1
9
4
5
8
164-167
22
gebruik gemaakt van de gelegenheid
(11) Liedo
9
4
5
8
168-172
23
elkaar weer eens informeel en hartelijk
(09)
Soffelt
(2)
9
4
5
8
161-168
24
te begroeten en de dingen van de
(36)
Aavis
9
4
5
8
156-171
25
wereld door te nemen.
(38) BeautyKeez
6
3
3
6
111-98
26
De winnaars van maandprijs: Deze
(43)
Keslaerstraat-Zuid
6
3
3
6
112-109
27
maand een uitzonderlijke uitslag. Op
(31)
Keez
erger
je
niet
6
3
3
6
108-106
28
zaterdag kwam het team Keez & Co er
(07) Rudebroek 2
6
3
3
6
115-114
29
achter dat een wedstrijduitslag
(41) Soffelt (1)
6
3
3
6
113-113
30
verkeerd is doorgegeven. Na overleg
(04) Keez-Moatjes
6
3
3
6
110-114
31
met het andere team, is deze
(01) Party Chicks
6
3
3
6
110-115
32
aangepast. Hun wel verdiende
maandprijs zal binnenkort worden
(34) De Keslaerstraot
9
3
6
6
157-162
33
bezorgd, en ook voor Klets en Klats
(16) De Akkertjes
9
3
6
6
165-172
34
die op de avond als derde zijn
(32) Her en Der
9
3
6
6
158-171
35
geëindigd. De andere teams konden
(29) PepTeam
9
3
6
6
156-174
36
blij huiswaarts keren met een heerlijk
(48) KesClercx
9
2
7
4
167-175
37
pakket om erwtensoep te maken “in
(08) Weievenseweg 1
6
2
4
4
100-109
38
the pocket!”
(27) Kampstraat
6
2
4
4
103-112
39
(37) De Clercxjes
6
2
4
4
108-118
40
(03)
Weieven
2
6
2
4
4
101-114
41
(46) Toosja
9
2
7
4
163-178
42
“Zes!” kan terugkijken
(17) Team Lakefield
9
2
7
4
155-171
43
op een geslaagde en
(47) Grootveld
6
1
5
2
105-106
44
gezellige avond.
(15) Jut en Jul
3
1
2
2
56-59
45
(35) de Marmars
3
1
2
2
50-58
46
(42) Brosch
3
1
2
2
51-59
47
(02) Seven
6
0
6
0
103-120
48
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Oost-Brabant binnenkort aflopen. In het daartoe opgestelde
‘ambitiedocument gedeelde mobiliteit’ wordt het initiatief
voor gedeeld vervoer in Zijtaart op pagina 22 genoemd. Het
Zoals eerder al aangegeven komt de deelauto binnenkort in provinciebestuur wil gelden beschikbaar stellen om dit
Zijtaart staan. Omdat we de Zijtaartse deelauto ook graag in soort vormen van gedeeld vervoer te ondersteunen. Er
wordt daarbij van gemeenten cofinanciering verwacht. Wat
de toekomst beschikbaar willen houden, is het van belang
om te weten hoe de lokale politiek staat tegenover gedeeld de VVD betreft sluit Meierijstad zich aan bij het provinciale
beleid zodat niet alleen in Zijtaart maar ook in de overige
vervoer. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart
kernen vormen van gedeelde mobiliteit kunnen worden
voor de deur vroegen we alle tien deelnemende partijen
gerealiseerd.
naar hun standpunt (in max. 100 woorden) over gedeeld
vervoer: in het algemeen, in Meierijstad en in Zijtaart. Van
PvdA-GroenLinks ondersteunt graag lokale initiatieven en
zes partijen ontvingen we een reactie. Deze zijn hieronder
zeker als ze aansluiten bij haar eigen standpunten
te vinden op volgorde van de kieslijst. Voor het standpunt
(https://pvdagroenlinksmeierijstad.nl/verkiezingsprogramm
van de overige partijen verwijzen wij u graag naar de
a-4/). En we liggen dan ook helemaal op één lijn dat het
betreffende verkiezingsprogramma’s.
inzetten van elektrische deelauto’s bijdraagt aan de
Doe er uw voordeel mee, wanneer u uw stem uit brengt.
mobiliteit van de inwoners van Zijtaart. Inwoners kunnen
Mocht u twijfelen tussen twee of meerdere partijen,
met een elektrisch deelauto makkelijker reizen in de eigen
mogelijk kan de informatie hieronder dan de doorslag
geven? U kiest nu, wie er straks voor u kiest. Veel wijsheid kern, Meierijstad of omgeving. Dit draagt bij aan meer
sociaal contact en is wat ons betreft een duurzame
bij het uitbrengen van uw stem,
mobiliteitsoplossing die we zeker toejuichen. Mooi hoe
Werkgroep Gedeeld Vervoer Zijtaart
zo’n initiatief lokaal vorm gegeven wordt!
HIER wil kleinschalige mobiliteitsoplossingen
LOKAAL Meierijstad ondersteunt het initiatief “Gedeeld
ondersteunen en faciliteren, hier maken we ons nu al hard
Vervoer” om de volgende redenen die ook in ons
voor en dit willen we blijven doen. Dit geldt zowel voor
verkiezingsprogramma voor de kern Zijtaart zijn
Zijtaart als voor alle andere kernen in Meierijstad.
opgenomen: Het is een initiatief vanuit de burgers wat
Mobiliteit, leefbaarheid en duurzaamheid zijn van groot
belang. Iedereen moet immers van A naar B kunnen komen draagvlak heeft in het dorp en moet dan ook serieus
genomen worden en waar nodig gefaciliteerd worden. Wij
en als dit energiezuinig kan is dat een pre.
staan voor het behouden / vergroten van de leefbaarheid
van Zijtaart. Zijtaart heeft geen OV en gedeeld vervoer
CDA heeft duurzaamheid (rentmeesterschap) hoog in het
biedt kansen in bereikbaarheid. Gedeeld Vervoer is een
vaandel. Het is een van kernwaarden van het CDA. Onze
bijdrage aan een duurzame samenleving en wij stimuleren
eerste, spontane reactie is dan ook dat wij het idee van de
burgers en bedrijven om duurzaamheidsoplossingen te
Werkgroep Gedeeld Vervoer Zijtaart van harte
realiseren.
ondersteunen. Als gemeente moeten we dit soort
initiatieven ondersteunen waar mogelijk. Bijvoorbeeld
subsidie mogelijkheden onderzoeken vanuit provinciale en Gemeentebelang Meierijstad vindt het een goed plan. Het
is goed voor het klimaat en voor de cohesie in het dorp. Wij
landelijke bijdragen. Initiatieven als deze mogen rekenen
stellen voor na de verkiezingen een voorstel te doen aan de
op medewerking van CDA Meierijstad.
gemeente. Graag overleggen we over de concrete opzet,
wat voor rol jullie voor de gemeente zien en hoe dit bij de
VVD: Het provinciebestuur is momenteel volop bezig om
na te denken over collectieve vormen van personenvervoer gemeente aan te kaarten. We willen hier graag mee inhoud
omdat de huidige ov-concessie en de regiotaxicontracten in aan geven en zien hoe we de uitvoering kunnen faciliteren.

Gedeeld Vervoer Zijtaart en de
gemeenteraadsverkiezing
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Peggy van Sleuwen op kieslijst CDA Meierijstad
Beste dorpsgenoten,
Op 16 maart a.s. mag u als inwoner van Zijtaart,
gemeente Meierijstad uw stem uitbrengen en
mede bepalen hoe de samenstelling van het
bestuur Meierijstad er de komende jaren uit gaat
zien. CDA Meierijstad vertegenwoordigt een
belangrijk deel van de inwoners in de 13 kernen
van de gemeente. Zo ook in Zijtaart. Vanuit
Zijtaart sta ik op plaats 19 van de kieslijst.
Waarom CDA Meierijstad?
Waarom zou u CDA moeten stemmen vraagt u
zich misschien af. Wij merken dat een groot deel
van onze inwoners wellicht meer CDA in zich
heeft dan men zelf kan vermoeden. De kernwaarden van het CDA, respect, normen en
waarden en rentmeesterschap (tegenwoordig duurzaamheid genoemd), spreken u allen aan.
Belangrijke punten voor Zijtaart
Wat zijn belangrijke punten voor de komende periode van 4 jaar die ook betrekking hebben
op Zijtaart?
Zonneparken of windmolens. CDA Meierijstad wil de komende periode geen zonneparken
of windmolens vergunnen zolang de transportcapaciteit niet op orde is. Richten op innovatie
zodat de doelstellingen 2050 alsnog gehaald gaan worden. Zon op dak krijgt alle steun van
het CDA.
Woningbouw voor iedereen. De woningmarkt is op hol geslagen dat is eenieder duidelijk.
Dat er dus gebouwd moet worden zal ook geen verrassing zijn. Het CDA wil de
koopgarantregeling en de starterslening opnieuw invoeren, zodat starters en mensen met een
laag inkomen een woning kunnen kopen. Verder moeten vergunningaanvragen sneller
behandeld worden en de regeldruk moet omlaag. Ook willen we de welstandscommissie een
meer adviserende rol geven.
Zorg voor ouderen. Leefbaarheid is een belangrijk speerpunt van CDA Meierijstad. Daar
hoort bij dat we naar elkaar omkijken en daarvoor in de gelegenheid gesteld worden door
partijen die daarvoor aan de lat staan. Als CDA ondersteunen we dat.
Rentmeesterschap (duurzaamheid) is een belangrijke kernwaarde van het CDA. Vanuit die
gedachte steunen wij dan ook het initiatief van de Werkgroep Gedeeld vervoer Zijtaart. Een
initiatief dat naast betere vervoersmogelijkheden onze inwoners ook duidelijk maakt dat
iedereen hieraan mee kan werken.
Voor het volledige verkiezingsprogramma wijs ik u naar de website
https://www.cda.nl/noord-brabant/meierijstad.
Ga stemmen!
Tot slot wil ik u nog het volgende meegeven:
Ga in elk geval stemmen op 16 maart 2022! Iedere stem telt!
En, als u er toch bent… denk dan aan lijst 2, nummer 19, Peggy van Sleuwen.
Peggy van Sleuwen
CDA Meierijstad
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“De kracht van muziek” voor mensen
met dementie?

Voor meer informatie kunt u mailen naar:
noordoostbrabant@alzheimervrijwilligers.nl of bellen via
ONS welzijn: (088) 374 25 25.

Op dinsdag 15 maart bent u van harte welkom in het
Alzheimer Café in de Eigen Herd aan de Rooijsestraat 32
in Uden.
Het thema deze avond is: “De kracht van muziek”
Muziek ontspant en prikkelt de hersenen. Of men nu muziek
maakt, of er alleen naar luistert; het heeft een aantoonbaar
positief effect op de hersenen. Muziek kan stress
verminderen, de stemming verbeteren en zet aan tot
bewegen.
In het Alzheimer café informeert de gastspreker u over wat
herinneringen aan muziek uit de jonge jaren oproept en wat
u thuis met muziek kunt ondernemen. Zij neemt u mee in
mooie voorbeelden over de kracht van muziek.

Het Zijtaarts Keezen Toernooi
op vrijdag 8 april

Het Café is afwisselend de even maanden in Uden en de
oneven maanden in Veghel. Let op, in tegenstelling tot
eerdere berichtgeving is het Alzheimer Café van 15 maart
ook weer in Uden. Het Café heeft vrij entree, zaal is open
om 19.00 uur, programma begint om 19.30 uur en eindigt
om 21.30 uur.
Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor mensen
met alle vormen van dementie, hun partners, familieleden,
vrienden en andere belangstellenden. De bijeenkomsten
bieden niet alleen (praktische) informatie over dementie
maar ook gezelligheid en sociaal contact. Op beide locaties
zijn geïnteresseerden uit Uden, Meierijstad en omliggende
dorpen van harte welkom.

Dit geliefde toernooi brengt een avond vol
spanning (en vooral ontspanning) voor de
deelnemers. Het spel is gemakkelijk te leren en
kansen op winst zijn wisselend. Ervaren
spelers kunnen gemakkelijk verliezen van
beginners. Praat over deelname met familie,
vrienden of bekenden en probeer hen enthousiast te maken
om een nieuw team samen te stellen. Kosten van deze
avond per team: € 10,00. Kom met velen! Let op: maximale
aantal teams = 90.

Opgeven?
Tijdens de volgende ronde (op vrijdag 1 april) kunnen
teams zich opgeven voor ons grote Keezentoernooi. Dit kan
via e-mail: zeszijtaart@gmail.com of aan de zaal op deze
speelavond. Je kunt je inschrijven t/m zondag 3 april.

Wie kunnen meedoen?
Een team bestaat uit 2 personen. Eén van de twee dient in
Zijtaart te wonen of er gewoond te hebben.
Er zijn mooie prijzen te winnen.
“Zes!” van EGZ. Evenementen Groep Zijtaart
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K OM B IJ DE
DAN SMAR IE KE S
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Paarse dansmariekesb
± 4-6 jaar
Trainingsdag maandag 18-19.00 uur

Groene dansmariekesbb
± 7-10bjaar
Trainingsdag maandagb19-20.00 uur

Roze dansmariekesb
± b10-12 jaar
Trainingsdagbwoensdagb19-20.00 uur

Zwarte dansmariekesbb
12-18 jaar
Trainingsdagbdinsdagb19:30-20.30 uur
VRAGEN OF AANMELDEN?
DANSVERENIGING@CVDEREIGERS.NL

meld je aan
voor 18 maart

