Inzameling kerstbomen 2021
Vanwege de corona maatregelen is er dit jaar geen kerstboomverbranding.
Er worden hiervoor dus geen kerstbomen opgehaald.

Van maandag 11 tot en met vrijdag 15 januari 2021 haalt de gemeente kerstbomen
gratis huis-aan-huis op.
Binnen de bebouwde kom worden de Kerstbomen ingezameld van 11 tot en met 15
januari 2021. Leg uw kerstboom (zonder pot/versiering) aan de straat op dezelfde dag dat
uw GFT-afval wordt opgehaald.
De kerstbomen worden door een andere wagen opgehaald dan de GFT-containers.
Daardoor kan het voorkomen dat uw kerstboom eerder of later wordt opgehaald dan uw
GFT-afval.
Woont u in het buitengebied en wilt u dat uw kerstboom gratis wordt opgehaald? Dan
moet u dit uiterlijk 7 januari 2021 doorgeven aan Van Kaathoven via telefoonnummer
(0413) 48 16 20. Uw kerstboom wordt tussen 11 januari en 15 januari 2021 opgehaald, op
dezelfde dag als het GFT-afval.
Leg de kerstboom op die dag gewoon aan de straatkant.
De kerstbomen worden door een andere wagen opgehaald dan de GFT-containers.
Daardoor kan het voorkomen dat uw kerstboom eerder of later wordt opgehaald dan uw
GFT-afval.
“Kerstoomverbranding!” werkgroep van de EGZ. Evenementen Groep Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Voor al deze vieringen (30 personen) moet men reserveren bij
Christien van Helvoirt tel.nr. 0413-365861 of per mail is verplicht
Zondag 10 januari 2021 10.30 uur Eucharistieviering Pater Issag Jesudass
Wij gedenken: Jaargetijde Martien van Zutphen

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

Dorpsgenoten,

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.

Wij als werkgroep huisvesting zijn blij te kunnen
mededelen dat gemeente Meierijstad een ontwerpbesluit
klaar heeft liggen voor de vaststelling van het
bestemmingsplan “Zijtaart Zuid”. De procedure voor
vaststelling is inmiddels ingezet. Ook het verkavelingsplan
is bekend. Wij hebben hierover een gesprek gehad met de
gemeente. In dit goede gesprek is met name besproken of
de wensen vanuit de groep belangstellenden aansluit op het
ontwerp. Verder zijn het komende proces, een globale
tijdslijn en de voortgang hiervan besproken.

Door de vele kaarten en attenties is
18 december 2020
voor ons onvergetelijk geworden.
Hartelijk dank hiervoor.
Adriaan en Francien v d Donk

Ben je ook geïnteresseerd in een woning op het nieuwe
bouwplan “Zijtaart Zuid” en wil je betrokken blijven bij de
laatste ontwikkelingen? Meld je dan aan via
onlinewinner.nl/woonvisie. Via deze weg voegen we je toe
aan de groep met belangstellenden en houden we je bij
nieuwe ontwikkelingen op de hoogte.
Groeten van de werkgroep,

Kevin Versantvoort
Stan van der Linden
Anja Heerkens
Boeken zijn op hun mooist als ze gelezen worden. Hoe leuk Thomy Kleijngeld
is het dan, als ook anderen van dat ene boek kunnen
Bart van de Ven
genieten. Daarom staat er sinds 3 januari een Minibieb op
de Keslaerstraat 61 in Zijtaart. Je kunt hier gratis boeken
lenen of ruilen. Boeken die staan te verstoffen in de kast,
krijgen zo een tweede leven.

Nieuwe Minibieb in Zijtaart

Kinderzwerfboeken
De minibieb is ook een kinderzwerfboekenstation. Stichting
Kinderzwerfboek wil alle kinderen de mogelijkheid bieden
om leuke boeken mee naar huis te nemen en te lezen. En
om daarna het boek weer te laten zwerven, zodat andere
kinderen hetzelfde boek ook kunnen lezen.
Kinderzwerfboeken hebben een oranje sticker. Je kunt zelf
ook een kinderboek laten zwerven.
Kom langs en neem gerust een boek mee uit het blauwe
kastje op de oprit. Lees het, ruil het, koester het of geef het
weer door!

Te koop
Perceel landbouwgrond
Kadastrale grootte 17.965 m2
Ligging rechts van
Past. Clercxstraat 109
te Zijtaart.
Tel. 06 407 096 33.
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DE WEG DER WIJZEN
De wijzen gaan op weg.
Er is een licht opgegaan
in de nacht van hun leven.
Ze waren wijs, zochten inzicht.
De ster, die hun weg verlichtte,
doofde in Jeruzalem,
dat bolwerk van macht.
Daar was geen zicht op toekomst.
Ze hadden er alleen maar oog
voor eigen hebben en houden.
Zelfs de Bijbelkenners,
die ‘beroepsgelovigen’,
zagen die ster niet schijnen.
Om wijs te worden
moet je blijkbaar nieuwe wegen gaan,
blijven zoeken naar licht.
Wijzen zijn mensen,
die voorbijzien aan macht
en die oog hebben voor een Pasgeborene.
Ze gaan andere wegen
op zoek naar een echt thuis,
naar een echt zich geborgen weten.
Ze durven te geven van wat ze hebben;
ze geven zichzelf vol overgave.
De ster, die zij ontdekt hadden,
die blijft in hen branden.
Die doet hen nieuwe wegen gaan.
Ze worden er door bekeerd.
Geloven in die kribbe-koning
is voor hen een vreugde.
Het maakt hun levensweg goed.
Wim Holterman osfs

KBO
Activiteiten week 2 2021:
Ook in week 2 van 2021 zijn er
geen KBO activiteiten gepland.
Helaas zijn de
besmettingsniveaus nog te hoog
gebleven.
Houd je aan de regels zodat we
zo snel mogelijk weer vrij zijn
en activiteiten kunnen
organiseren.
Indien U hulp nodig heeft,
schroom niet om daarom te
vragen.
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afmeting van 45 x 70 meter is de buitenrijbak uitstekend
geschikt voor trainingen en het houden van dressuur- en
springwedstrijden.
Samen met een binnenrijbak van 22 x 65 meter beschikt de
Zijtaartse ruitersport over een unieke
ruitersportaccommodatie, waar de ruim 100 leden van
Ruitersport Zijtaart te allen tijde met plezier gebruik van
kunnen maken.
Indien de omstandigheden het toelaten zal er in het
voorjaar, tijdens een wedstrijd, een officiële opening van de
buitenrijbak plaatsvinden.

Nieuwe hoofdtrainer: Welkom
Patrick Cissen

Nieuwe bodem voor buitenrijbak Ruitersport Zijtaart
Het college van B&W van de gemeente Meierijstad heeft
besloten om eenmalig een subsidie van € 34.000,00 toe te
kennen aan Stichting Ruitersport Zijtaart. Deze subsidie is
een bijdrage in de kosten voor het noodzakelijk vervangen
van de zandbodem in de buitenrijbak.
Mede met behulp van de inzet van vele vrijwilligers krijgt
de buitenrijbak een nieuwe eb- en vloedbodem en met een
Patrick Cissen is vanaf seizoen 2021-2022 de nieuwe
hoofdtrainer van de selectie van VOW. Na een intensieve
periode waarbij de Technische Commissie (TC) diverse
gesprekken met sollicitanten heeft gevoerd, is de keuze
gevallen op 29-jarige Patrick uit Veghel.
Patrick is in het bezit van licentie UEFA C & B senioren en
heeft als trainer acht jaar ervaring opgedaan bij BlauwGeel. Eerst bij de jeugd en daarna een jaar als assistent bij
het eerste. In dit huidige seizoen is Patrick trainer van het
Onder 23-elftal van Udi.
Wij als bestuur zijn erg blij met de komst van Patrick
Cissen en denken met hem een ambitieuze trainer gevonden
te hebben, die zijn ervaring op de spelersgroep kan
overbrengen. Wij wensen hem veel plezier en succes bij
VOW.
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De Bibliotheek: een winter vol verhalen
Een literaire winterwandeling
De Bibliotheek Meierijstad organiseert speciaal in deze
donkere wintermaanden een wandeling vol verhalen.
Download op onze website www.bibliotheekmeierijstad.nl
het routeblad en je kunt op pad! Op de route vind je acht
stops waar een poster met een QR-code hangt (de codes
staan ook in het routeboekje). Scan de code met je mobiele
telefoon en geniet van een kort winterverhaal of een mooi
gedicht.
Literaire winterwandeling
De Bibliotheek is een plek waar verhalen gedeeld worden.
We willen heel graag iets positiefs bieden met een link naar
onze collectie vol prachtige verhalen. Het liefst buiten,
corona-proof, zodat mensen de wandeling kunnen doen
wanneer het hen uitkomt. Leesplezier én ontspanning. Je
kunt de route lopen t/m februari 2021. Er zijn routes
beschikbaar in Veghel, Schijndel, Sint-Oedenrode en Erp.
Een winter vol verhalen
Als Bibliotheek waren wij direct gecharmeerd van de
nieuwe bundel Een winter vol verhalen. Medewerkers uit
onze verschillende vestigingen lezen hier een selectie uit
voor. De bundel is heel divers. Er staan korte verhalen in,
maar ook herinneringen, brieven en gedichten. De ene
bijdrage is vrolijk van toon, de ander wat meer ernstig,
maar ze zijn allemaal passend bij deze tijd. Een groot aantal
bekende Nederlandse en Vlaamse schrijvers werkte mee
aan de bundel. Daarbij kun je denken aan Merijn de Boer,
Ronald Giphart, Bas Heijne en Tom Lanoye. De verhalen
van deze schrijvers zijn tijdens de wandeling te horen. En
denk je na de wandeling: ‘dit smaakt naar meer’? Dan is dit
boek ‘gewoon’ te leen bij de Bibliotheek.
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Ook in 2021 weer leefbaarheidsbudget
beschikbaar voor initiatieven in eigen buurt
of dorp (24-11-2020)
Ook in 2021 weer leefbaarheidsbudget beschikbaar voor
initiatieven in eigen buurt of dorp
Idee wat bijdraagt aan de leefbaarheid in hun eigen buurt,
wijk of dorp? Dien dan een subsidieverzoek in
Inwoners van Meierijstad, die een idee hebben dat bijdraagt
aan de leefbaarheid in hun eigen buurt, wijk of dorp,
kunnen daarvoor een subsidieverzoek indienen bij de
gemeente Meierijstad. De gemeente Meierijstad stelt hier
voor 2021 opnieuw een leefbaarheidsbudget voor
beschikbaar.
Samen met inwoners leefbaarheid versterken
De gemeente wil, samen met de inwoners, de leefbaarheid
graag behouden en mogelijk versterken. Dat gebeurt onder
andere doordat inwoners initiatieven ontplooien die
bijdragen aan de leefbaarheid in hun omgeving. In sommige
gevallen kunnen deze initiatiefnemers daar financiële
ondersteuning bij gebruiken. De gemeente kan daar dan
mogelijk in ondersteunen.
Wethouder Coby van der Pas: "In Meierijstad willen we
wijken, dorpen en buurten waar het plezierig wonen, leven
en werken is. Waar inwoners samen bepalen wat fijn wonen
is en daar gezamenlijk invulling aan geven. Nou is
leefbaarheid een persoonlijk begrip. In Meierijstad willen
we daarom onze inwoners de mogelijkheid bieden verder
invulling te geven aan wat zij als leefbaar ervaren. Met het
leefbaarheidsbudget willen we daar een bijdrage aan
leveren."
Spelregels leefbaarheidsbudget
Voor 2021 is voor leefbaarheidsinitiatieven, die voldoen
aan de spelregels, een bedrag van totaal € 56.000,-
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beschikbaar. Per activiteit kan een maximale subsidie
worden verstrekt van € 2.000,- De gemeente kan, in
overleg, ook materialen of adviesondersteuning bieden.
Wie kan een aanvraag indienen
Inwoners met initiatieven voor 2021 kunnen via
www.meierijstad.nl/leefbaarheidsbudget nagaan of hun idee
in aanmerking komt voor een bijdrage uit het
leefbaarheidsbudget. Hier is ook het online formulier te
vinden om een aanvraag in te dienen. Eén van de
buurtadviseurs neemt dan binnen 2 werkdagen contact op
met de aanvrager om de mogelijkheden door te spreken.

Gebruik van de geldautomaat in
Dorpshuis
Tijdens de Coronavirus COVID-19 sluiting kan de
geldautomaat toch worden gebruikt van maandag tot en met
vrijdag vanaf 09:00 uur tot 18:00 uur.

Avondvliegen Koninklijke Luchtmacht
Vanaf maandag 11 januari 2021 gaan jachtvliegtuigen van
de Koninklijke Luchtmacht weer in de avonduren vliegen.
In de weken 2, 3, 6, 7, 10 en 11 wordt er van maandag tot
en met donderdag gevlogen tot uiterlijk 23.00 uur. Op
vrijdag vinden de vluchten alleen overdag plaats en de
laatste vliegavond is op 18 maart 2021.
Het vliegen vindt veelal plaats boven zee, maar het is ook
noodzakelijk om tijdens duisternis boven land te vliegen.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de militaire
vlieggebieden boven Friesland, Drenthe, Overijssel en
Brabant.
De bemanningen van transportvliegtuigen en helikopters
trainen overigens het gehele jaar door in de avonduren. Wilt
u meer weten over vliegbewegingen? Kijk dan op
luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina
766. Heeft u een vraag of ervaart u hinder van de vluchten
dan kunt u dit kenbaar maken via
luchtmacht.nl/geluidshinder

