2e Ronde Buurtkeezen Zijtaart a.s. vrijdag 20.00 uur
Na de eerste - druk bezochte - ronde, volgt natuurlijk de 2e. Alle deelnemers
worden rond 19.45 verwacht in ons dorpshuis. Natuurlijk met een geldige QR code.
Via de whats app krijgt ieder team zijn/haar speeltafel en speelruimte aangewezen.
Dit om zo weinig mogelijk "beweging" te hebben.
Opnieuw spelen we 3 ronden.
Teams die nog willen meedoen? Nieuwe aanmeldingen zijn zeker welkom. Liefst
via de mail: zeszijtaart@gmail.com. Betaling ( € 12,00 ) van deelnamegeld
geschiedt in het dorpshuis op de avond zelf.
Graag tot vrijdagavond.
"Zes!" Zijtaart van de EGZ. Evenementen Groep Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 7 november 10.30 uur Eucharistieviering Pater Holterman
(Samenzang) Voor het welzijn van onze geloofsgemeenschap H.Lambertus
te Zijtaart
Zaterdag: 13 november 16.30 uur 40-jarige Huwelijksviering van:
Ad en Marianne van den Acker- van der Vleutem

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
Meldpunt Thuiszorg Pantein
Ouderenwerk Ons Welzijn
Maatschappelijk werk Aanzet
Brabantzorg

0900-8803
36.73.09
36.69.86
088-99.85.555
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Lieve kinderen uit Zijtaart,

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

Hier volgt een belangrijk bericht uit Spanje:
Zondag 28 november 2021 vieren wij Sinterklaasfeest in
Zijtaart!
Alle kinderen uit Zijtaart zijn met hun papa’s, mama’s en/of
opa’s en oma’s van harte welkom. Om 10.45 uur
Verloren: Op zondag 31 oktober ben ik een zwart JBL verzamelen we op het schoolplein en daar verwelkomen we
oordopje verloren t.h.v. Hoolstraat/Leinserondweg.
Sinterklaas en zijn pieten. Het programma is ongeveer om
13. 00 uur afgelopen.
Gelieve te bellen, mocht je deze gevonden
Graag nog even jullie extra aandacht, want Sinterklaas heeft
hebben: 06 - 138 608 03.
een verzoek. Een loyale hardwerkende piet die al vele jaren
alle daken opklimt om cadeautjes en snoepgoed in de
schoenen van alle kinderen te doen, gaat genieten van een
welverdiend pensioen. Om die reden wil Sinterklaas een
spectaculair afscheidsfeest voor “Pensioen Piet”
TE KOOP
organiseren.
Wie helpt Sinterklaas om er een knalfeest van te maken?
Nette en goed onderhouden Flyer T8.1
Heb jij een bijzonder talent en heb je zin in een optreden?
Comfort elektrische fiets. Damesmodel,
(Uiteraard is een optreden in groepsverband ook
framemaat 45cm. Panasonic middenmotor
mogelijk) Geef je dan op voor "Zijtaart's got talent".
Doe dit uiterlijk 14 november 2021 via ons e-mailadres
achter de staande framebuis. Afneembare
sinterklaasfeest-zijtaart@outlook.com
en vermeld
36V/15Ah 540Wh accu (extra actieradius).
daarbij onderstaande gegevens:

Hydraulische velgremmen van Magura.
Schwalbe anti lekbanden. Slechts 11.000
km mee gefietst.
Maria van der Aa, 06 - 107 785 13.
cvdaa@home.nl

- naam;

- adres;

- leeftijd;

- telefoonnummer van jouw papa of mama;
- en wat je precies gaat doen en welke muziek je
hiervoor nodig hebt.
Sinterklaas hoopt op veel
enthousiaste aanmeldingen.
Graag tot ziens op zondag 28
november!
Groeten,
EGZ Sinterklaascommissie
PS Bij dit evenement houden wij ons aan de geldende
RIVM richtlijnen omtrent corona, welke op dat moment
gelden.

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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Notulen openbare vergadering
woensdag 27 oktober 2021
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen
(44 belangstellenden) welkom. In het bijzonder ook aan
wethouder Harrie van Rooijen en buurtadviseur Reny
Nijssen, namens de gemeente.
2. Mededelingen
• Attentietegels: Heemkundekring Vehchele plaatst mooie
attentietegels bij historische gebouwen. In Zijtaart zullen
binnenkort 3 tegels worden gelegd; bij de kerk, het
klooster en het eerste schoolgebouw in Zijtaart.
• Gedeeld vervoer: Het streven is 1 of 2 (elektrische) auto’s
in Zijtaart te hebben, die men kan reserveren en na
gebruik kan terugzetten voor een volgende gebruiker. Er
zijn onderhandelingen met een partij die de auto’s zal
beheren. De werkgroep zoekt nu nog naar een
startkapitaal en er wordt onderzocht of de exploitatie kan
worden gerealiseerd op basis van abonnement of prepaid. De werkgroep hoopt in 2022 met een auto van start
te kunnen.
• Dorpsschouw: Hoewel de opkomst (2x/jaar) bij de
dorpsschouw al enige jaren gering is, vindt de Dorpsraad
het wel zinvol om de bijeenkomsten tenminste eenmaal
per jaar door te laten gaan. Daarnaast is de
“mijngemeente-app” een goed alternatief. Er wordt goed
gebruik van gemaakt en de ervaring is dat de gemeente
adequaat reageert. Urgente zaken worden vaak binnen 48
uur opgelost en overige meldingen worden in de planning
opgenomen. De melder krijgt snel reactie over of en hoe
het zal worden aangepakt.
• Hoolstraat: De Dorpsraad is in gesprek met de gemeente
over de verkeers-(on)veiligheid aan de Hoolstraat. Met
name voor fietsers acht de DR de situatie gevaarlijk door
de toenemende drukte. De oplossing die de
ontsluitingsweg zou moeten bieden blijkt veel te lang op
zich te laten wachten. Een fietspad zou voor de gemeente
niet tot de mogelijkheden behoren. De DR heeft op korte
termijn een overleg over de situatie met de gemeente.
• BIN: BIN Zijtaart is nu vrijwel dekkend voor de kom en
het gehele buitengebied van Zijtaart. De centrale Appgroep Veghel, waarbij ook BIN-Zijtaart was aangesloten,
is door interne problemen weggevallen. Derhalve wordt
deze signalerings-app niet meer ondersteund door politie
en gemeente. Overleg is gaande. BIN Zijtaart is gewoon
operationeel en kan zijn lokale functie normaal vervullen.
• Zijtaart 150: Zijtaart bestaat samen met de parochie in
2022 150 jaar! In navolging op het 100-jarig bestaan in

1972 en het 125-jarig bestaan in 1997 van de parochie
(dat toen met een grootse feestweek werd gevierd)
denken we met het lokale kerkbestuur over een
feestelijke viering van deze feiten.. We doen een oproep
naar vrijwilligers om een feest-comité te vormen.
• Zijtaart.nl: Zoals reeds te lezen was in Zijtaarts Belang is
de website geheel vernieuwd. Een werkgroep uit de
dorpsraad heeft hier een half jaar hard aan gewerkt en we
zijn trots op het resultaat. Bij deze doet de raad een
oproep aan alle gebruikers om actief bij te dragen aan het
up-to-date houden van de site. Heeft u nieuws, wijziging
van gegevens of actuele informatie anderszins? Geef dit
dan door aan het secretariaat van Zijtaart.nl. En nog
beter: geef u op namens uw onderneming / werkgroep /
vereniging als vaste contactpersoon met Zijtaart.nl voor
een periodieke update.
3. Zorg en Welzijn
Namens de werkgroep voert Alda Gloudemans het woord.

De werkgroep bestaat al geruime tijd, maar de vaste
activiteiten hebben wegens corona nu anderhalf jaar
stil gelegen. In die tijd zijn er wel alternatieven
gezocht in de vorm van hulpverlening/boodschappen
en men heeft daarvoor vele vrijwilligers bereid
gevonden. Ook hebben we ervaren dat veel mensen in
eigen sociale omgeving elkaar hebben weten te vinden
voor hulp onderling. Zijtaart zorgt goed voor elkander.
• Het Eetpunt: is inmiddels weer gestart. Tijdens corona
heeft Mike Versantvoort van Eethuis de Reiger maaltijden
aan huis bezorgd. Omdat Brabantzorg de maaltijden voor
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het Eetpunt niet meer kan leveren, heeft De reiger
besloten het Eetpunt voort te zetten. Het is wel iets
duurder geworden, een 3-gangen menu kost nu € 10,00.
De huur en de administratie brengen ook extra kosten met
zich mee. Daarvoor heeft de werkgroep met hulp van
Reny Nijssen een leefbaarheid subsidie aangevraagd en
toegekend gekregen. De extra kosten kunnen daarvan
voor een jaar worden betaald. Voor een structurele
subsidie is de aanvraag nog in behandeling.
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hopen dat dit komend jaar weer meer kan zijn. Alda
dankt Fien Coppens voor de zit-kussentjes die ze heeft
gemaakt voor op de fiets. Mirjan van De Fietsenwinkel is
in gesprek over een mogelijkheid voor de duofiets-opvakantie.

4. Wonen in Zijtaart
Namens de werkgroep Huisvesting voert Anja Heerkens het
woord.
De werkgroep is sinds 2016 actief. Uit de enquêtes is
Ook deelnemers, die gebruik maken van het Eetpunt en
duidelijk geworden dat Zijtaart behoefte heeft aan vooral
moeten leven van een AOW uitkering en daarnaast geen
betaalbare woningen voor starters en voor senioren. Zijtaart
of een klein pensioentje, kunnen in aanmerking komen
Zuid gaat hierin voorzien. Maar het duurt inmiddels wel al
voor een financiële ondersteuning. De aanvraag kan
heel erg lang. Zo lang dat verschillende gegadigden
worden ingediend bij Ons Welzijn Veghel. Als men
inmiddels al naar elders zijn verhuisd. Overigens zijn er
onder hen ook die nog heel graag weer terug naar Zijtaart
daarbij graag hulp heeft, dan kunnen Annie Pennings of
Alda Gloudemans van de werkgroep ZWZ hierbij helpen. zouden willen verhuizen.
De wethouder zegt hierop dat het ook om een zeer
Ons Welzijn beoordeelt de aanvraag en kent de eventuele
complexe materie gaat. Procedures zijn vertraagd, eerst
subsidie toe.
door de herijking van het woningbouwbeleid van de
Iedere dinsdag en vrijdag om 12.00uur kan er
fusiegemeente, nu doordat blijkt dat de afwatering van
worden gegeten in de Ontmoetingszaal van het
het bouwgebied nieuw onderzoek vereist. Het gebied is
Dorpshuis. Dit is vooral bedoeld voor met name
erg nat en het zal nodig zijn de waterafvoer te verbeteren.
alleenstaande ouderen, maar ook voor iedereen die
Dat brengt met zich mee dat er een waterberging zal
het fijn vindt om eens met anderen aan tafel een
moeten worden aangelegd van zo’n 1000 m² en daarvoor
maaltijd te nuttigen.
zal het te bebouwen gebied opnieuw worden ingetekend.
Er kunnen nog altijd méér mensen gebruik maken van het
De werkgroep, in gesprek met woningbouwregisseur Stefan
Eetpunt. Iedereen kan een ouder, vriend of een van de
buren bespreekbaar maken bij de werkgroep, waarbij dan Rutjens van de gemeente, hoopt op 2 november meer
kan worden besproken hoe het beste contact kan worden duidelijkheid te krijgen of het nieuwe plan er is, en zo ja,
hoe het er uitziet?
gemaakt met de persoon zelf.
Indien het plan er is zal de DR samen met de werkgroep
• Samen aan Tafel: Bij SAT gaat het om de ontmoeting
over dit onderwerp eind november opnieuw een openbare
voor jong en oud. Eenmaal per maand op
vergadering uitschrijven. Naar verwachting kan dan in het
woensdagavond wordt hier door velen gebruik van
1e kwartaal van 2022 het plan bouwrijp gemaakt worden en
gemaakt. Iedereen is welkom. Eenieder die hier gebruik
kunnen er eindelijk kavels worden uitgegeven. Er komen
van maakt ervaart dit als een meer feestelijke maaltijd.
De sfeer is gezellig en het accent ligt op ontmoeting. Na koop- en huurwoningen (Area) voor met name starters en
de gedwongen “corona-pauze” hoopt de werkgroep in de senioren. Het aanbod van seniorenwoningen zal ook
doorgroei voor gezinnen mogelijk maken.
kerstmaand weer te kunnen starten. Maar de
persconferentie in november zal bepalend zijn of dit gaat Uit de zaal: Worden er ook nog vrije kavels uitgegeven?
De kavels (85) zullen deels beschikbaar komen voor
lukken.
• Duofiets: Van de duofiets werd tijdens de corona tijd toch projectbouw (61, incl. Area) en deels voor zelfbouw (24).
nog veel gebruik gemaakt door enkele vaste koppels. We
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5. Verbindingsweg N279-Doornhoek
Wethouder H. van Rooijen zegt hierover dat ook dit een
zeer ingewikkeld dossier is.
Voor de gemeente gaat het om:
- het ontsluiten van de Doornhoek naar de N279, en
- de reconstructie van de Rembrandtlaan, waar men al 15
jaar over bezig is.
Nu de Raad van State besloten heeft om nieuwe zittingen te
organiseren rond de opwaardering van de verbinding Den
Bosch – Asten verwachten we geen volgende stap voor
begin 2022. We komen zo niet veel verder. Wat wel
doorgaat is de Milieu Effect Rapportage over de
ontsluitingsweg. Maar we moeten wachten op de plannen
van de Provincie. De wethouder begrijpt de emoties t.g.v
alle onzekerheden voor de omwonenden van het beoogde
tracé van de ontsluitingsweg. Maar er is op dit moment echt
nog teveel niet bekend, ook niet voor de gemeente.
Uit de zaal: Ziet de provincie wel de beroepsgronden?
H.v.R.: Ik kan niet in de hoofden van de juristen kijken. Er
is ook nog veel onduidelijk over de verkeerscijfers.
Uit de zaal: Wie heeft de doorslaggevende rol in de keuze
van het tracé?
H.v.R.: De provincie bepaalt de N279. De ontsluitingsweg
is een gemeentelijk project. De oversteek van de N279 over
het kanaal is de gemeente i.s.m. de provincie.
Uit de zaal: Als de provincie groen licht geeft voor de
N279, hoelang heeft de gemeente dan nog nodig voor de
realisatie van de ontsluitingsweg?
H.v.R.: 2 jaar. De M.E.R. nog ¾ jaar, maar dan volgen ook
weer de bezwarentermijnen.
Ondertussen blijven we met elkaar in gesprek, daar waar
nodig.
6. Bedrijventerreinen Doornhoek/Foodpark
Jan van Nunen heeft het woord: Over de bedrijventerreinen
Doornhoek/Foodpark in 4 fasen:
Fase 1 en 2 zijn nagenoeg afgerond.
Fase 3 wordt al hard aan gewerkt, en
Fase 4 zal aan het eind van het jaar beschikbaar
komen.
Aan de Biezendijk komt een ruime groenstrook van 70 m
breed, met een mooie waterberging. Het ziet er goed uit.
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Het maaibeleid op het gerealiseerde deel laat op dit moment
te wensen over. Er was toegezegd dat de trimbaan goed
bereikbaar gehouden zou worden. We zijn hierover in
gesprek geweest; de voorzitter meldt dat het gevraagde
onderhoud zal plaatsvinden.
Uit de zaal: De omwonenden zouden graag meedenken
over de inrichting van dit gebied.
De voorzitter: De Dorpsraad is hier niet in betrokken.
7. De energietransitie: wind- en zonneparken
• De wethouder: We vinden allemaal dat maatregelen
nodig zijn. Zon- en windenergie heeft bezwaren, maar is
wel effectief. We zetten ook restwarmte in en waterstof
is zeker niet uit beeld, maar biedt op korte termijn nog
geen oplossing. Met de huidige plannen van 900 Ha
zonnepanelen en 30 windmolens in Meierijstad hebben
we echter nog maar een klein deel van de behoefte
ingelost. We blijven zeker tot 2050 zoeken naar
oplossingen.
De dialoog n.a.v. de zonneparken heeft tot een
aanpassing geleid. Er wordt wel naar omwonenden
geluisterd, maar zo hebben we elders een vervangende
locatie moeten zoeken.
• De dorpsraad is van mening dat de realisatie van schone
energie noodzakelijk is. Dus kunnen we niet tegen elk
plan zijn. We willen waakzaam zijn tegen overlast en
aantasting van het landschappelijk aanzicht. Ook wij
zien zonnepanelen liever op het dak dan in de wei.
• Met zonnepanelen op het dak is Meierijstad al veel
verder dan andere gemeenten. En verder moeten we
zonneparken voor omwonenden acceptabel zien te
maken. Uit het zicht halen is zeker goed mogelijk met
slimme oplossingen. Verder hoeft niemand last te
hebben van zonneparken in de omgeving.
De discussie met de zaal over energie opslag en panelen op
het dak gaat nog even voort.
De wethouder krijgt uit de zaal een compliment voor zijn
inzet voor duurzame energie.
• Eén deel van het zonneweideplan gaat wel door. Mensen
zijn ontevreden over de reactie van de initiatiefnemer
(ondernemer) op de suggesties van de bewoners. Hij
zegt dat het "landschappelijk" niet inpasbaar is.

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 31 nr. 06

H.v.R. zegt dat dit onzin is. Hij moet met een plan
komen. We hebben hem daar op aangesproken.
De voorzitter: Kan een volgende initiatiefnemer op het
afgestoten terrein gewoon weer opnieuw beginnen?
H.v.R. Niet zomaar opnieuw. We zullen de procedure
evalueren en de discussie met de bewoners in de
afwegingen meenemen.
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ALLERZIELEN

We blijven de namen noemen
van hen, die ons dierbaar zijn.
We willen en kunnen hun namen
niet vergeten en doorstrepen.
Hun liefde, hun aandacht:
ze staan ons levend voor ogen.
8. Rondvraag
Hun namen zijn als een waarmerk
• De provincie kondigt aan 1000 Ha bos te willen
aanplanten (1 miljoen bomen). Doet Meierijstad daar aan in ons eigen leven geprent.
Wie we zijn, zijn we door hen.
mee?
H.v.R.: Meierijstad zal zijn kansen benutten, en inhaken Dat vergeten is onszelf en hen
schromelijk te kort doen.
op de plannen van de provincie.
Onze doden zijn met ons verbonden
• De aanleg van glasvezel, wanneer gaat die beginnen?
door de banden van bloed,
Vanaf okt-dec begint men. Ze komen langs de huizen
van vriendschap en liefde.
voor definitieve deelname en starten de uitvoering medio
Hun namen blijven noemen zegt,
2022.
dat ze voor ons leven,
• De aanplant aan de Bulten ter compensatie van het
dat ze deel uitmaken van ons bestaan.
bedrijventerrein heeft de droge zomers niet overleefd.
Wie we zijn geworden,
Wordt dat nog hersteld? Reny zal hierover navraag doen;
heeft met hen te maken.
antwoord volgt.
Ze leven in ons voort,
• We verwachte eind november nog een openbare
meer dan als een herinnering alleen.
vergadering over Zijtaart Zuid.
Biddend mogen we hun namen noemen
in het gelovig vertrouwen,
9. Sluiting
dat God hun naam bewaart
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en
luisterend oor en biedt eenieder een consumptie aan namens als een kostbare schat.
Hij streept geen namen door.
de dorpsraad. De vergadering is gesloten.
Onze doden mogen delen in Zijn Naam:
Voor verslag: Fried van Otterdijk de Levende vanaf het begin
tot in eeuwigheid.
Wim Holterman osfs

Uit de Gemeentepagina Stadskrant Veghel
week 41 2021 bij PUBLICATIE
VERGUNNINGEN - VERLEENDE
VERGUNINGEN
Omgevingsvergunning
De Bresser (nabij 29) E 5575 het plaatsen van een
vakwerkmast t.b.v. het mobiele netwerk van KPN
De volledige aanvraag informatie is op te vragen bij de
Gemeente Meierijstad
Er komt daar een 40 meter hoge constructie mast met op
37,2 meter 3 antennes
De gekozen locatie is onbegrijpelijk !!!!! Vlak tegen de
bebouwde kom van Zijtaart !!
Het aanzicht van Zijtaart wordt hierdoor sterk verstoord. Er
treedt geluidsoverlast op. (Het zingen van de wind geluid
ook wel Windfluiten genoemd. Net zoals je de wind
rondom gebouwen kunt horen fluiten of de wind door de
bomen hoort waaien kun je dat storende geluid ook bij
vakwerkmasten horen.)
Verder wordt in de vergunningaanvraag nergens
aangegeven dat de GSM ontvangst in geheel Zijtaart dan
wel goed is. Er staat wel : Wij moderniseren ons mobiele
netwerk. Deze investeringen zijn van groot belang voor een
goede woon- en werkomgeving, voor zowel inwoners als
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ondernemingen en ook de openbare orde en veiligheid.
Echter de antennes zenden in een vlakke horizontale bundel
die nauwelijks naar beneden uitwaaiert. Waardoor rond de
mast een gebied is waar geen signaal komt dus geen/slecht
GSM ontvangst. Dit gebied overlapt ongeveer de gehele
kom van Zijtaart.
Conclusie het voordeel zit hoofdzakelijk bij de
ondernemingen op de huidige- en toekomstige
industrieterreinen en het nadeel bij de inwoners van Zijtaart
Wil je bezwaarmaken?
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van de
Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken vanaf 2
oktober 2021 bezwaar aantekenen bij het college van
burgemeester en wethouders van gemeente Meierijstad,
Postbus 10.001, 5460 DA Veghel. Het bezwaarschrift moet
zijn gemotiveerd en ondertekend. U kunt ook digitaal
bezwaar indienen via www.meierijstad.nl. Let op het
bezwaar moet dus voor 12 november bij de gemeente zijn!!

KBO
Activiteiten week 45:
ONDERONSJE:
Maandag 8 november 10.00u in het
Dorpshuis:
Op 8 november komt Tiny Koppens
vertellen over Kwataniza; een
organisatie die projecten in
Oeganda steunt. Het gaat
bijvoorbeeld om trainingen in
duurzame landbouw, informatie
over familieplanning, steun aan een
school voor gehandicapte kinderen,
een maandverbandproject of de bouw van een
educatiecentrum. Het ene project is groter dan het andere
project. De laatste paar jaar is Kwataniza druk geweest met
het inzamelen van geld voor een waterproject. Hiermee
worden drie dorpen van water voorzien. De vrouwen
moesten twee uur heen en twee uur terug lopen om water te
halen. En dat iedere dag. Momenteel wordt er gewerkt aan
de aanleg van water door de bewoners zelf. Kwataniza
heeft de materialen die nodig zijn gefinancierd.
Kwataniza draait helemaal op vrijwilligers waardoor iedere
cent naar projecten in Oeganda gaat. Dit land ligt in Oost
Afrika en heeft zo’n 32 miljoen mensen. De mensen zijn
arm, maar heel positief ingesteld. Ze zijn gemotiveerd om
wat van hun leven te maken en dat maakt het plezierig om
dit land te bezoeken. Bovendien is het een mooi land door
de natuur en wildparken die er zijn.
Tiny Koppens zal foto’s van Oeganda laten zien en enkele
projecten toelichten. Bovendien zijn er kaarten te koop
waarvan de opbrengst naar de projecten in Oeganda gaat.
Kijk voor meer informatie op www.kwataniza.nl
•
•

Overige activiteiten:
Maandag 8 november ’s middags kaarten
Op dinsdagmorgen repetitie Senioren Koor

•
•
•
•
•
•
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Het EETpunt op dinsdag- en vrijdagmiddag 12:00u in
het Dorpshuis
Dinsdagmiddag biljartcompetitie, Line Dance en Jeu
de boules
Woensdag: Keezen, vrij biljarten
Donderdagmorgen 09.00u sportief wandelen (ook
voor niet leden)
Donderdagmiddag kaarten en Competitie biljarten
Vrijdagmiddag Bridgen

Uitslag kaartmiddag 28 oktober:
Rikken:
1.Willy v.d.Berkmortel
2.Piet Wassenberg
Jokeren:
Tiny v.Kasteren
Poedelprijs:
Marjo Vissers
Loterij:
Pieta v.Riel
Uitslag kaartmiddag 1 november:
Rikken:
1.Mieke v.Boxmeer
2.Leni Henst
Jokeren:
Betty Verbruggen
Poedelprijs:
Bert Vissers
Loterij:
Riek v.d.Tillaart

87 pnt.
70 pnt.
130 pnt.
58 pnt.

79 pnt.
77 pnt.
61 pnt.
-51 pnt.

Uitslagen bridgen 29 oktober:
A-lijn:
1.Cees & Riet v.Hout
2.Ad & Nellie Vervoort
3.Tonnie Kivits & Jan Rijkers
4.Huub v.d.Heuvel & Pieter v.Kaathoven

60,42 %
55,56 %
52,62 %
51,94 %

B-lijn:
1.Rien & Helma v.d.Heuvel
2.Chris & Christien v.Helvoirt
3.Harrie & Thea v.d.Hurk
4.Mien v.Berkel & Lida v.Houtum
5.Cor Mollen & Cor v.d.Berg

63,82 %
62,71 %
62,22 %
58,82 %
52,99 %

Zijtaartse Bridgeclub
Uitslagen van 26 oktober:
1.Gerard Bekkers & Hannie Habraken
2.Ad & Riet Koevoets
3.Cees & Riet v.Hout
4.Toon & Marietje v.Schaijk
5.Mien v.Berkel& Mien Verhoeven
6.Piet v.Schaijk & Jan Rijkers

63,33 %
61,67 %
57,50 %
57,08 %
56,67 %
53,75 %

Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO
Zijtaart week 43
Adriaan vd Tillart
Jan de Wit
Wim Kremers
Martien van Eert
Wim vd Sanden
Martien van Eert
Jan van Boxmeer

22
24
26
21
39
21
15
Annemieke vd Linden 14
Harrie vd Hurk
22
Tonnie van Uden
31

13 Ton de Rooij
18 18
23 Annemieke vd Linden 14 5
32 Theo vd Laar
18 9
22 Willy vd Berkmortel 24 28
17 Theo van Eert
36 24
25 Henri vd Linden
12 11
11 Frans vd Broek
20 16
15 Theo van Eert
36 18
15 Theo van Asseldonk 24 25
39 Jan vd Oever
18 17

"Zijtaarts Belang"
Rien van Tiel
Toon vd Oever
Toon Cissen
Theo van Asseldonk
Cor Vissers
Martien Verbruggen
Cor van Zutphen
Harrie vd Hurk
Tonn Verbruggen

Jaargang 31 nr. 06
29
31
57
24
12
64
57
22
25

22 Hans van Erp
22 Andre Schepers
41 Toon Nelissen
37 Albert van Dinter
13 Tjeu Dortmans
78 Ad vd Ven
82 Frans van Leuken
36 Toon Verbruggen
24 Tonnie van Uden

3 november 2021 – 10 november 2021
62 70
38 25
33 51
10 7
8 8
33 38
41 52
75 46
31 41

Biljartclub KBO Zijtaart

41
36
33
30
28
23
21
19

52
54
17
15
31
25
11
22

Hans van Erp
Cor van Zutphen
Toon Cissen
Frans van Leuken
Andre Schepers
Toon Nelissen
Diny vd Oever
Tonn Verbruggen

62
57
53
43
38
33
31
23

44
39
31
32
21
31
18
12

Uitslag wedstrijden pentatlon-competitie KBO
Zijtaart d.d. 26-10-2021
Partij :
Toon vd Oever - Rien van Tiel

Uitslag
3-6

Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO
Zijtaart week 43
Adriaan vd Tillart
Jan de Wit
Wim Kremers
Martien van Eert
Wim vd Sanden
Martien van Eert
Jan van Boxmeer

22
24
26
21
39
21
15
Annemieke vd Linden 14
Harrie vd Hurk
22
Tonnie van Uden
31
Rien van Tiel
29
Toon vd Oever
31
Toon Cissen
57
Theo van Asseldonk 24
Cor Vissers
12
Martien Verbruggen 64
Cor van Zutphen
57
Harrie vd Hurk
22
Tonn Verbruggen
25

13 Ton de Rooij
18 18
23 Annemieke vd Linden 14 5
32 Theo vd Laar
18 9
22 Willy vd Berkmortel 24 28
17 Theo van Eert
36 24
25 Henri vd Linden
12 11
11 Frans vd Broek
20 16
15 Theo van Eert
36 18
15 Theo van Asseldonk 24 25
39 Jan vd Oever
18 17
22 Hans van Erp
62 70
22 Andre Schepers
38 25
41 Toon Nelissen
33 51
37 Albert van Dinter
10 7
13 Tjeu Dortmans
8 8
78 Ad vd Ven
33 38
82 Frans van Leuken
41 52
36 Toon Verbruggen
75 46
24 Tonnie van Uden
31 41

SPORTAGENDA
VOW Jeugd 6 november 2021
VOW JO19-1
OSS'20 JO19-2
SJO Juventud JO18-1 VOW JO18-1
UDI'19/CSU JO16-2 VOW JO16-1

VOW JO13-1
Avesteyn JO13-2JM
UDI'19/CSU JO11-4 VOW JO11-1JM
VOW JO10-1
Avesteyn JO10-2
VOW JO9-1JM
ELI JO9-1
VOW JO8-1JM
Avanti'31 JO8-2
VOW JO8-2JM
Rhode/VSB JO8-4JM
VOW MO17-1
Boskant MO17-1
Emplina MO13-1
VOW MO13-1
VOW MO10-1
BMC JO10-4
VOW MO10-2
Bruheze JO10-3
VOW JO7-1
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-6
VOW JO7-2JM
SCMH JO7-2

11:30u
9:00u
9:30u
10:45u
10:45u
10:45u
14:30u
10:45u
9:30u
10:45u
10:30u
10:30u

VOW Senioren 6 november 2021

Uitslag regionale senioren biljartcompetitie
Breugel - Zijtaart d.d. 26 -10-2021
Frans Sanders
Hans Habraken
Andre van Doorn
Harrie vd Lippe
Ad Versantvoort
Noud van Eck
Johan Meulendijks
Jan van Eck
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14:30u
14:00u
13:00u

16:30u
17:00u

VOW Veteranen RKSV
Venhorst VR30+1

Odiliapeel/Braks
VOW VR30+1

VOW Senioren 7 november 2021
14:30u
12:00u
11:00u
10:00u
10:00u
10:30u
12:00u

VOW 1
VOW 2
VOW 3
Schijndel/DE WIT 6
Nijnsel/TVE Reclame 5
MVC VR1
Rhode/VSB VR1

DVS 1
ASV'33 3
Stiphout Vooruit 4
VOW 4
VOW 5
VOW VR1
VOW VR2

TV Zijtaart
Uitslagen Externe
Competities
Heren:
50+ was vrij
De Krekel - Vrijdag

2-2

Dames:
Donderdag - Raamsdonksveer
Vrijdag - Munsel
Zaterdag - De Lissevoort

3-1
2-2
4-0

Gemengd:
't Slotje - Donderdag
Vrijdag - De Broekhoek

1-3
4-0

Dames Zaterdag kampioen!
Het dames zaterdagteam is afgelopen zaterdag
kampioen geworden in hun klasse. Met 5
overwinningen, eenmaal verlies en eenmaal gelijkspel
kon de champagne ontkurkt worden. Naast het vaste
team mogen hierbij de invallers ook zeker niet
vergeten worden. Onder leiding van captain Anouska
vd Heijden deelden Ivonne, Karin, Diane, Evelien,
Willemien, Jonneke, Jolan en Ilona in de feestvreugde.
Wij feliciteren hen hierbij dan ook van harte met het
behaalde kampioenschap.

"Zijtaarts Belang"
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Prinsencommissie presenteert.

3 november 2021 – 10 november 2021
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Tegenstrijdige gevoelens
Ik vroeg mij af waarom deze moeder, die toch overduidelijk
een goede, zorgzame en liefdevolle vrouw was, zo koud
reageerde. Toen ik daar met haar over sprak zei ze: “Het is
allemaal zo tegenstrijdig…. Ik wil gelukkig zijn en zij
herinneren mij er steeds aan dat ik treurig zou moeten zijn,
om het verlies van hun papa. Soms voel ik me zelfs schuldig
aan de scheiding en dan word ik weer boos omdat zij me er
steeds aan herinneren.”
Mevrouw wist niet dat rouw en verliefdheid tegelijkertijd
zo verwarrend kunnen zijn. Verliefdheid maakt gelukkig,
en als iemand je herinnert aan het verdriet, dan wil je dat
niet horen. Toen ze dat besefte kon ze weer verder zonder
zich te ergeren aan haar kinderen.
Samenvattend
Kinderen hebben last van dingen die soms gezien worden
als aanstellerij, omdat er niet altijd ruimte is bij een
verliefde ouder om dit te kunnen zien.

Diersporen excursie
Diersporenexcursie in het
Gerecht/Lijntse bossen
Ze hoeven zich toch niet zo aan te stellen

zondag 14 november 10.00 uur – 12.30 uur

Natuurvereniging IVN Veghel
nodigt u uit voor een spannende
Mevrouw was gescheiden en ze begreep dat dat voor haar
kinderen moeilijk was. Zeker in het begin. Na een korte
excursie: een tocht vol
lastige tijd kwam ze een geweldige man tegen, waar ze
verrassingen en interessante
stapelverliefd op werd.
waarnemingen. Op zondag 14
En als je verliefd bent (verliefdheid wordt vaak gezien als
november van 10.00—12.30 uur
een tijdelijke psychose) kijk je nu eenmaal met andere ogen laten IVN natuurgidsen u
de wereld in. Alles lijkt mooier, het leven is een feest, je
sporen van dieren zien waar u
bent volmaakt gelukkig.
normaal aan voorbij loopt. Start iets voorbij Het
Gerecht 8, Erp, daar waar de verharde weg over gaat in
Lastig voor kinderen
een zandpad. Deelname is gratis. Doet u wel stevige
De kinderen waren zo langzamerhand ook gewend geraakt
schoenen aan.
aan het leven soms bij papa en soms bij mama. Af en toe
merkte moeder wel dat het moeilijk voor ze was, dat ze
Heeft u ooit in het bos gelopen en het gevoel gehad dat u
haar misten als ze bij papa waren en ook dat ze papa misten bespied werd? In het bos zitten veel dieren, maar die laten
als ze bij moeder waren. Niet vreemd natuurlijk.
zich niet zien. Aan de hand van sporen en prenten die ze
achterlaten kunnen we reconstrueren welk dier het geweest
Veel beter en liever
is, dat u zat te bespioneren. Het is een beetje CSI in het bos.
Gaandeweg leerden de kinderen ook haar vriend kennen en
Je kunt door prooiresten, prenten, vraatsporen en keutels te
ze leken hem wel te mogen. Hij was ook zeer zorgzaam en
bekijken veel informatie over het dier opdoen. Zo kun je
liefdevol voor haar kinderen, iets waar mevrouw heel blij
om was. Maar sóms konden de kinderen zo vervelend doen: toch van dieren in het bos genieten en meer over ze te
weten komen, ook als je ze niet gezien hebt.
opmerkingen tegen hem maken waarbij ze duidelijk lieten
blijken dat papa veel beter en liever was dan hij…..
De excursie door het bos, langs bosranden en akkers omvat
En soms ook bij het naar bed gaan: “ik mis papa zo”, terwijl
een lengte van ongeveer 5 km. Overal zijn sporen te vinden
er al maanden niks verkeerd liep. Eigenlijk vond ze het raar
en onderwijl kunt u genieten van de herfstkleuren, de geur
dat de kinderen nog steeds ineens hun papa misten. Ze
van rottend blad en de vele paddenstoelen.
moesten zich niet aanstellen vond ze. Het ging toch
allemaal goed?
Meer informatie bij Fia Fiers: 06 - 226 097 07 of www.ivnveghel.nl
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Muziekvereniging Sint Cecilia
verdedigt JUMBO CUP
op 6 en 7 november 2021
Op zaterdag 6 en zondag 7 november vindt het Jumbo
Muziekfestival plaats. Tijdens dit festival treden diverse
harmonieën, fanfares en slagwerkgroepen op uit de Kring
Veghel en strijden om de felbegeerde JumboCup! Het
afgelopen jaar heeft het festival vanwege de
coronapandemie net als vele andere activiteiten niet plaats
kunnen vinden. Het is geweldig fijn dat er dit jaar weer
muziek mag klinken in regio Veghel. Het festival zal
plaatsvinden in “het sport en ontmoetingscentrum Ter AA”
in Erp. Dit is te vinden aan Den Uil 1A in Erp.
In de jaren 2018 en 2019 heeft het fanfareorkest van onze
Muziekvereniging Sint Cecilia Zijtaart de JumboCup
gewonnen. Het is spannend of ook in 2021 de JumboCup
naar Zijtaart mag komen. Ook de Slagwerkgroep van onze
muziekvereniging uit Zijtaart zal optreden en proberen de
luisteraars en de jury te laten genieten van een mooi
optreden.
Op zaterdag 6 november strijden 7 slagwerkgroepen om de
Jumbo Cup. De optredens starten om 14.00 uur. Om 17.00

3 november 2021 – 10 november 2021
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uur is de Slagwerkgroep van Zijtaart aan de beurt voor het
optreden. Op 19:15 uur is de prijsuitreiking.
Op zondag 7 november presenteren 5 muziekverenigingen
(harmonie en fanfare) zich op het podium. Om 11.00 uur
start het programma. Het fanfareorkest van Zijtaart zal om
13.30 uur optreden. Harmonieorkest Oefening Baart Kunst
uit Erp sluit om 15.30 uur de concertreeks. Om 16:30 uur is
de prijsuitreiking.
Iedereen is welkom en van harte uitgenodigd om naar de
optredens te komen luisteren en natuurlijk
muziekvereniging Sint Cecilia aan te moedigen. We hebben
een eer hoog te houden als muzikaal dorp in regio Veghel.

Scoor jouw ticket voor de
Mudrun 2022
De ticketshop voor de vijfde editie
van de Mudrun is geopend. Deze
vindt plaats op zondag 10 april
2022 op het sportpark van VOW.
Dit jaar zullen er ongeveer 40
obstakels zijn, met daarbij ook een
aantal nieuwe obstakels. Diverse
starttijden zijn al voor 75%
uitverkocht en ook de familie
tickets gaan hard, wacht dus niet te
lang met bestellen van jouw ticket.
Inschrijven kan via: www.vowmudrun.nl/starttickets-t-shirt.
De gehele opbrengst van de Mudrun komt ten goede
aan het 75-jarig jubileum van VOW.

