Alternatieve Carnavalsoptocht Reigerland
Carnaval 2020 hebben we nog kunnen vieren op een manier die op dit moment bijna
ondenkbaar is geworden. Omdat het virus op dit moment nog steeds niet onder controle is,
is het logisch dat carnaval 2021 heel anders zal worden dan dat we gewend zijn, helaas. De
gezondheid van alles en iedereen in ons mooie dorp gaat boven alles en daar zullen we
carnaval dit jaar ook op aanpassen.
De carnavalszaterdag zet ons prachtige Reigerland altijd regionaal op de kaart, omdat we
dan kunnen laten zien waarin een klein dorp groot kan zijn; onze prachtige optocht trekt
dan door de straten.
Waar alle deelnemers normaal gesproken al vele uren besteden aan het maken van hun
creatie, is dat nu anders… De lampen in de bouwschuren blijven uit, de naaimachines staan
nog in de kast, de creatieve geesten moeten zich met andere dingen vermaken: het is stil in
Seitert.
Het bericht dat de optocht dit jaar zonder praalwagens gereden moest worden werd al in de
laatste maanden van 2020 naar buiten gebracht, in de hoop dat we de optocht in een andere
vorm wel konden laten doorgaan. Helaas hebben we, in overleg met de gemeente, de
veiligheidsregio en andere carnavalsverenigingen uit de regio, moeten besluiten dat we dit
jaar geen optocht kunnen laten rijden.

De 55ste carnavalsoptocht van Reigerland zal dus niet in 2021, maar in 2022
gereden gaan worden!
Vervolg op pagina 2

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Voor al deze vieringen (30 personen) moet men reserveren bij Christien van Helvoirt tel.nr.
0413-365861 of per mail, mondkapje is verplicht.
Zondag 17 januari 10.30 uur Woord- en Communieviering met als voorgangster
Zuster Germana van Ravestein (wegens ziekte van Pater Holterman)
Wij gedenken: Riek van Zutphen- Daniëls en overleden familieleden:
Piet en Bertha van de Rijt- Verhoeven: Jaargetijde Lenie van de Rijt

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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Omdat wij als optochtcommissie graag blijven zoeken naar
mogelijkheden om ons dorp toch te laten uitblinken in waar
we goed in zijn, hebben we een alternatief bedacht.
Iedereen heeft in deze tijd behoefte aan gezelligheid,
waarbij we allemaal weten dat we dit op het moment niet
kunnen krijgen door bij elkaar te komen. We zullen
carnaval, zoals het er op dit moment uitziet, met ons eigen
gezin moeten vieren.
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De beste wensen voor 2021
Beste inwoners van Zijtaart,

Allereerst wil ik u alle goeds, geluk en gezondheid
toewensen voor het nieuwe jaar 2021.
Zoals al breed bekend is geworden in de
media zijn we in Nederland, en wel in
Veghel begonnen met het vaccineren tegen
Covid 19. Hopelijk gaat dit ons allen helpen
Hoe gaaf zou het zijn als we Seitert dit jaar op een andere
om deze ziekte onder controle te krijgen.
manier op de kaart zetten en het voor elkaar krijgen om de
Om gezond te blijven is het verstandig om
sfeer van carnaval toch te laten zien: we gaan onze tuinen
regelmatig te gaan sporten waaronder te
zo carnavalesk mogelijk versieren.
gaan wandelen. Nu ben ik erop gewezen dat
Iedereen kan met zijn eigen gezin creatief bezig zijn en de
de wandelaars onder ons regelmatig geconfronteerd worden
eigen tuin zo mooi mogelijk versieren.
met loslopende honden en daar veel last van ondervinden.
We dagen iedereen, zowel in de bebouwde kom als ver
daarbuiten uit om aan deze versierde tuinenwedstrijd deel te Graag wil ik u op de volgende regelgeving wijzen, gesteld
in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
nemen. Naar gelang de inschrijvingen zullen we ook
categorieën maken om alle tuinen goed te kunnen
beoordelen.

Artikel 2:57 Loslopende honden
● 1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden
die hond te laten verblijven of te laten lopen:
De jurering van de versiering zal plaatsvinden op
●
a. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk
carnavalszaterdag 13 februari.
als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of
Verdere informatie hierover volgt.
speelweide, terrein voor de sportbeoefening of op een
andere door het college aangewezen plaats;
Om er zeker van te zijn wie er met de wedstrijd mee willen
● b. binnen de bebouwde kom op de weg, als de hond
doen, vragen we jullie om, net als bij de optocht, in te
niet is aangelijnd;
schrijven. Stuur hiervoor een mail met je naam en adres
●
c. buiten de bebouwde kom op de weg zonder dat die
naar: optocht@cvdereigers.nl
hond zich onder het directe toezicht van de eigenaar of
houder bevindt;
Natuurlijk mag je ook je tuin versieren
● d. buiten de bebouwde kom in bossen en overige
zonder dat je aan de “alternatieve optocht”
natuurterreinen, de daarin gelegen wegen inbegrepen,
meedoet.
of op een door het college aangewezen plaats, als de
hond niet is aangelijnd,
Het kan zijn dat je nog vragen hebt over de
● e. op de weg als die hond niet is voorzien van een
optocht. Laat ze ons dan weten. Mail ze door
halsband of een ander identificatiemerk dat de
naar: optocht@cvdereigers.nl. Veel plezier
eigenaar of houder duidelijk doet kennen.
en succes met de voorbereidingen.
● 2. Het eerste lid, aanhef en onder b, is niet van
toepassing op door het college aangewezen plaatsen.
De Optochtcommissie
● 3. Het eerste lid, aanhef en onder a tot en met d, is niet
van toepassing op de eigenaar of houder van een hond
BELANGETJES
die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond
Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u
of sociale hulphond laat begeleiden of die deze hond
verpakt inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het
aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond of
voetbalseizoen op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.
sociale hulphond.

Voor meer informatie: 06-15276074.

Te huur
Vrijstaande woning met garage
Adres:

Grootveld 13
Voor meer info
bel: 06 - 303 922 03

Beste hondeneigenaar “houd uw hond aangelijnd”.
Blijf gezond en let op elkaar.
Henk van der Bruggen
Wijkagent Wijkteam Veghel
Ik ben op onderstaand adres, mailadres
en nummer bereikbaar;

Politie │ Oost-Brabant │ Meierij │Veghel
Bezoekadres: Stadhuisplein 4, 5461KS Veghel
Postbus 90163, 5200 MS 's-Hertogenbosch
Tel. (0900) 8844
E Henk.van.der.Bruggen@politie.nl
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DORPSHUIS-NIEUWS
Zo nu en dan zullen er mededelingen vanuit het dorpshuis
worden vermeld in Zijtaarts Belang.
Deze keer betreft het de volgende onderwerpen:
Bestuurssamenstelling
Met ingang van 1 januari jl. heeft er een bestuurswisseling
plaatsgevonden.
Na ruim 42 jaren heeft Frans van Asseldonk besloten te
stoppen met zijn functie in het bestuur van ons dorpshuis.
Frans is tientallen jaren penningmeester geweest.
Zijn taak is overgenomen door John van Uden, die daardoor
zijn functie als secretaris op eigen verzoek heeft
ingewisseld.
De nieuwe secretaris in ons bestuur is Jan van den Oever,
Corsica 12. Jan heeft in 2020 al een aantal
bestuursvergaderingen bijgewoond en heeft onlangs
besloten om m.i.v. 1 januari 2021 definitief als nieuw
bestuurslid toe te treden. Hierdoor blijft het aantal van 7
bestuursleden gehandhaafd; met dank aan Jan voor de
gewenste invulling van de vacature binnen ons bestuur.
In onze bestuursvergadering van 16 december jl. hebben we
speciale aandacht besteed aan het afscheid van Frans van
Asseldonk als bestuurslid van ons dorpshuisbestuur. We
hadden dit heel graag in aanwezigheid van al onze
vrijwilligers en eventueel nog andere personen willen doen,
maar vanwege de coronasituatie was dit, volledig
begrijpelijk, helaas niet mogelijk.
Zo gauw in dit nieuwe jaar zich de kans voordoet om
uitgebreider aandacht te besteden aan het afscheid van
Frans wordt dit alsnog georganiseerd.
Het is zeker niet overbodig om nu al een aantal belangrijke
aspecten te vermelden uit de jarenlange bestuursfunctie die
Frans met een groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft
vervuld. In 1978 is Frans begonnen met deze vrijwillige
taak bij het opstarten van jeugdcentrum De Korenmolen,
wat door de jaren heen in combinatie met gymzaal De
Molensteen uitgroeide tot dorpshuis Zijtaart. In de
ontelbare contacten met de gemeente, met diverse andere
instanties en met collega-dorpshuisbesturen heeft Frans er
steeds voor gezorgd dat de exploitatie van het dorpshuis zo
optimaal mogelijk kon verlopen.
Als penningmeester heeft hij er met nadruk voor gezorgd
dat er jaarlijks een gezonde financiële situatie ontstond,
waardoor er voortdurend een positieve ontwikkeling van
ons dorpshuis kon plaatsvinden.
Aan alle voorbereidingen, gesprekken, beslissingen in de
periode van de overstap van De Korenmolen naar de
nieuwe multifunctionele accommodatie Dorpshuis Het
Klooster in oktober 2011 heeft Frans veel extra tijd, zorg en
aandacht besteed. Dit waren beslist zijn tropenjaren!
In de samenwerking met de beheerder en met de
vrijwilligers heeft Frans er steeds werk van gemaakt om aan
deze personen een oprechte waardering te laten blijken voor
de mooie maar ook belangrijke taak die zij voor het
dorpshuis vervullen. In de bestuursvergaderingen was dit
vaak merkbaar en kwam Frans regelmatig met een attente
opmerking of aandachtspunt.

Samenvattend stellen we, dat de nestor van onze “club” met
zijn zeer ruime bestuurservaring een groot compliment
heeft verdiend binnen de Zijtaartse gemeenschap. We
hebben dit reeds met een passend cadeau onderstreept, maar
we komen ergens in 2021 hierop nog heel graag terug. Voor
nu alvast: Frans, ontzettend bedankt voor jouw tomeloze
inzet voor ons dorpshuis hier in Zijtaart!
Corona-consequenties
Zoals reeds een aantal weken bekend is, blijft ons dorpshuis
ook in de komende weken nog gesloten voor de
verschillende evenementen, die er nu niet gehouden mogen
worden.
Enkele weken geleden hebben we met een aantal collegabesturen van dorpshuizen een overleg gehad om een
gezamenlijke zorg vanuit de dorpshuizen kenbaar te maken
bij de gemeente. Een antwoord komt mogelijk pas in het
komende eerste halfjaar van 2021.
Zoals zich dat ook bij enkele andere Zijtaartse verenigingen
heeft voorgedaan, hebben ook wij onlangs voor al onze
vrijwilligers een kerstpakket aan huis bezorgd; met dank
voor hun medewerking en inzet!
Gebruik geldautomaat
Ondanks dat ons dorpshuis is gesloten, kan het
geldautomaat van maandag tot en met vrijdag vanaf 09:00
uur tot 18:00 uur worden gebruikt.
Zo gauw er weer wat meer mogelijk is in ons dorpshuis
maken wij hiervan melding middels een artikel in Zijtaarts
Belang.
Tot zover deze mededelingen.
Bestuur Dorpshuis
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KBO
Activiteiten week 3:
Op basis van de berichten,
vooruitlopend op de
aanstaande persconferentie, ziet het er naar
uit dat we nog 3 weken langer geen
activiteiten mogen organiseren.
Daarom zullen er ook in week 3 van 2021
geen KBO activiteiten gepland worden.
Helaas is het besmettingsniveau nog te hoog
gebleven. In gemeente Meierijstad kwamen
er de afgelopen week tussen de 30 en 40
besmettingen per dag bij.
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.

Ondergedompeld in het leven
Jezus werd gedoopt in de Jordaan.
Op de scheiding tussen woestijn
en een nieuw beloofd land,
kreeg Hij zicht op zijn leven.
Geworteld in de geschiedenis van zijn volk
zag Hij de hemel open.
Op de grens van dood en leven
wist Hij zich Gods lieve Zoon.
De scheppende Geest van de oorsprong
van hemel en aarde maakte een nieuw begin.
Ondergedompeld in de Jordaan
en in het leven van Israël,
begint Hij zijn werk
voor Gods Rijk op deze aarde.
Hij wist dat God daarbij
helemaal aan zijn kant stond
in goede en kwade dagen.

Gedoopt met water,
ondergedompeld in het leven en in deze wereld,
bekennen we ons tot zijn levensstijl.
Verbonden met allen in heden en verleden,
weten we ons verplicht
om te doen zoals Hij,
om te werken aan recht en gerechtigheid,
om ons in te zetten voor vrede en liefde.
We zijn gedoopt om Gods zoon of dochter te worden:
Gods lieve mens, vol van zijn Geest;
gezonden om leven waar te maken;
om te bouwen aan een wereld
als een land van belofte,
een land van melk en honing
voor iedereen.
Wim Holterman osfs
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Bedankt!
Het is inmiddels alweer een
week geleden dat we aan het
bakken waren met het
Oliebollenbakteam. Wij
willen graag iedereen via
deze weg nogmaals
bedanken voor het bestellen van oliebollen. Het was weer
een groot succes en het doet ons goed dat iedereen nog
steeds zo enthousiast is over onze oliebollen. Ook willen
we de Jumbo Foodmarkt Veghel bedanken voor de
oliebollenmix en Van Boxmeer Hoveniers omdat we bij
jullie mochten bakken.
Bedankt en tot volgend jaar!
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Trumpiaans
Iedereen praat momenteel over de situatie in Amerika.
Trump die als een klein kind niet wil toegeven dat hij
verloren heeft. Een jongetje wat niet tegen zijn verlies kan.
Er zijn veel mensen die dat moeilijk vinden, die niet kunnen
verdragen dat ze moeten toegeven fout te zijn.
De baas spelen
Denk bv. aan een ouderwetse chef op het werk, die altijd
gewend was “de baas te kunnen spelen” omdat hij strikt
genomen ook de baas wás. Terwijl juist degenen die de
baas zijn zonder de baas te spelen veel meer bereiken. Want
als men gehoorzaamt (dat gebeurt meestal uit een vorm van
angst), dan is men niet van binnenuit bereid om iets te doen.
Meenemen
Daarom is het bv. ook zo belangrijk dat men iedereen
“meeneemt” in beslissingen die genomen moeten worden.
Je ziet het met corona, mensen die de risico’s zien en
begrijpen dat men voorzichtig moet zijn, gedragen zich ook
een stuk voorzichtiger.
Wat Trump echter doet is de boel opjutten, het land nog
sterker verdelen. Good guys en bad guys. Net zoals we hier
(als we niet heel goed opletten) de boel aan het opjutten zijn
bij de zwarte pietendiscussie (ook good guys en bad guys).
Het zou zo mooi zijn als we gewoon wat meer respect
konden opbrengen voor elkaar. Je inleven in de andere
partij, proberen te begrijpen.
Inleven
Als je het over communicatie hebt (bv. over
onderhandelen), is het eerste wat je leert: je
inleven in de belangen van de ander. Niet jouw
gelijk tegenover het gelijk van de ander, maar
kijken waar je elkaar vindt. Maar ook in allerlei
relaties is het belangrijk dat je luistert om te
begrijpen, niet luistert om te reageren. Dat is een
hele kunst en soms kunnen we niet echt luisteren,
bv. omdat we emotioneel geraakt zijn. Uit
boosheid schieten we uit onze slof i.p.v. na te
denken: hoe komt het nu dat die ander dat zegt?
En bij een ander staan we snel klaar met
oordelen. Maar heb je eigenlijk wel in de gaten
hoe streng je ook over jezélf oordeelt?

Ja het is echt waar,
ons pap/John wordt
21-0 1-21.....50 jaar
Dit jaar zonder feest, hand en kus
dus zou het leuk zijn een felicitatie
in de brievenbus
Liz Mas en Suzanne
Pater Thijssenstraat 33

