Het lijkt wel al lente, maar wacht met uw potgrond!
Op zaterdag 6 maart komen de vrienden van Kneup samen met de leden van CV de Reigers
en nog andere vrijwilligers vanaf 13.30 uur bij u langs voor de potgrondactie.
Uiteraard dienen we ons dit jaar te houden aan de geldende richtlijnen rondom het corona
virus. Wel zien we mogelijkheden om de potgrond gewoon huis aan huis af te leveren en
we zullen dat dan ook zeker doen (indien de maatregelen dit toelaten op dat moment). Om
de contacten zo veel als mogelijk te beperken, vragen wij u gepast te betalen.
De afgelopen jaren hebben we de prijzen van onze potgrondactie, ondanks de jaarlijks
stijgende inkoopprijzen, toch gelijk gehouden. Door het succes van de actie konden we
hierdoor toch een mooi bedrag voor onze jeugdcarnaval bij elkaar krijgen. Mede door de
forse prijsstijging van de potgrond afgelopen jaren hebben we moeten besluiten hier in onze
actie iets mee te gaan doen. Wij kiezen er wel bewust voor om de kwalitatief zeer goede
potgrond te blijven leveren en niet voor een goedkoper alternatief te gaan. Wij hebben er
voor gekozen om, om bovengenoemde reden, dit jaar de 40 liter zakken van de kwalitatief
zeer goede Legro potgrond aan te bieden.
De prijzen kunnen we dan gelijk houden: 1 zak voor € 4,00.
Per 3 zakken voor € 10,00 (4 zakken kosten € 14,00, 5 voor € 18,00 en 6 voor € 20,00 etc.).
Hiermee leveren kwalitatief goede potgrond bij u aan huis, voor een hele scherpe prijs.
Vervolg op pagina 2

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Voor deze vieringen (30 personen) moet men reserveren bij Christien van Helvoirt tel.nr.
0413-365861 of per mail, mondkapje is verplicht
Zaterdag: 27 februari 15.00 uur Presentatieviering 1e H.Communie met als
voorganger Pater Issag Jesudass
Zondag: 28 februari 10.30 uur 2e zondag van de Vasten Eucharistieviering met als
voorganger Pater Issag Jesudass
Wij gedenken: Jan en Jaan van den Tillaart- van Asseldonk en kleinzoon
Vincent Kremers

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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Wij hopen met
deze actie een
mooi bedrag
op te halen
voor het
Zijtaarts
jeugdcarnaval!
Wij steunen
een aantal jeugdgroepen financieel bij hun
creatie voor de optocht. Hiermee kunnen ze
materialen inkopen om de optocht op het
niveau te houden zoals we dat gewend zijn
in Zijtaart. Ook worden diverse extra’s
bekostigd voor het jeugdcarnaval (bijv. jury
huifkar van het afgelopen jaar).
Komend jaar willen we graag weer de
jeugd-deelnemers van de optocht steunen.
Wij hopen op u medewerking!
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Dankbetuiging
Wat een fijn afscheid heeft onze ome Willy gehad,
overweldigend zijn alle reacties die we als familie Henst
hebben mogen ontvangen.
Zijn laatste rit door Zijtaart was hartverwarmend.
Een speciaal woord van dank voor Mariska van Vliet
uitvaartzorg. Door hun goede zorgen hebben we er een
mooi afscheid van kunnen maken

U kunt uw bestelling ook al doorgeven
via potgrondzijtaart@hotmail.com
Als u het aantal zakken en uw naam en
adres doorgeeft, zorgen wij ervoor dat
het op 6 maart of de week daarna
geleverd wordt.

Familie Henst

Liefdevol en dankbaar kijken wij terug op het leven
met ons mam, onze lieve oma en “grote oma”

GEZOCHT!
Voor de communiewerkgroep zijn we op
zoek naar nieuwe leden. Het laatste lid van
de werkgroep stopt na de Communie van
dit jaar. Als er in de toekomst nog kinderen
in Zijtaart hun Communie willen doen, dan
zal er versterking moeten komen.
De Communievoorbereiding is van januari
t/m april van ieder jaar. In deze periode
bereiden we de kinderen van groep 4 voor
op hun eerste Heilige
Communie. We
hebben
verschillende
activiteiten
zoals een
bezoekje aan de bakker, een rondleiding bij
de molen en het bijwonen van een paar
vieringen zoals een doop en
presentatieviering.
Heb je vragen, neem gerust contact op met
Marjan van Asseldonk (06 - 424 988 93)

KBO
Activiteiten week 9:
Het heeft er voor het drukken van deze
“Zijtaarts Belang” alle schijn van, dat ook
in week 9 (1 tot 7 maart) geen activiteiten
namens de KBO zullen plaatsvinden. De
corona situatie gaat (te) langzaam de
goede kant op en is in onze regio nog
steeds kritisch. Op dinsdag 23 februari
zullen er in de persconferentie enkele

Door
Theodora Maria Peters - van Duijnhoven
* Keldonk, 2 april 1926

† Zijtaart, 10 februari 2021

Overleden in de leeftijd van bijna 95 jaar
Echtgenote van Albertus Antonius Peters †
Graag willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling,
de lieve kaartjes en het medeleven na het overlijden.
Namens de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

lichte versoepelingen worden afgekondigd voor na 3 maart.
Het is echter niet te verwachten dat we in maart nog
activiteiten mogen/kunnen organiseren.
Blijf hoop houden en volg de regels trouw op, zodat er over
enige tijd weer meer mogelijk wordt.
Indien U hulp nodig heeft, schroom niet daar om te vragen.

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
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KBO
Activiteiten week 9:
Het heeft er voor het drukken van deze
“Zijtaarts Belang” alle schijn van, dat ook
in week 9 (1 tot 7 maart) geen activiteiten
namens de KBO zullen plaatsvinden. De
corona situatie gaat (te) langzaam de goede kant op en is in
onze regio nog steeds kritisch. Op dinsdag 23 februari
zullen er in de persconferentie enkele lichte versoepelingen
worden afgekondigd voor na 3 maart. Het is echter niet te
verwachten dat we in maart nog activiteiten mogen/kunnen
organiseren.
Blijf hoop houden en volg de regels trouw op, zodat er over
enige tijd weer meer mogelijk wordt.
Indien U hulp nodig heeft, schroom niet daar om te vragen.

Wie kent de Boemelaars het beste?
Tijdens de carnavalsdagen was er een heuse “MEET EN
GREET” met de Boemelaars. Vooral op carnavalszaterdag
was er volop gezelligheid op straat.
Diverse antwoordformulieren werden ingevuld. De vragen
waren:
1. Wie staat er op de foto?
2. Hoelang is de persoon op de foto lid van de
Boemelaars?
De eerste vraag was voor de meesten wel in te vullen, maar
de 2de vraag zorgde voor hoofdbrekens bij menigeen. Na het
controleren van de antwoordformulieren is er de volgende
uitslag van de quiz.
Winnaar met 26 punten is FLOOR HABRAKEN. Als 2de
eindigde Wiljan van Hoof en een mooie 3de plaats is voor
Anja Heerkens. De bijbehorende 1ste prijs zal snel aan Floor
worden uitgereikt, foto’s hiervan komen op social media.

Het was een zeer geslaagd alternatief voor carnaval 2021 en
hopelijk vieren we het in 2022 op een andere wijze.
Met muzikale groeten,
De Boemelaars

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.
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opneemt of het jou kwalijk neemt dat jij het opneemt voor
jouw kind.
Gevoelens van eenzaamheid
Gevoelens van buitengesloten zijn, eenzaamheid, niet
“gezien” en “gehoord” worden komen dan bij een van beide
stiefouders (maar vaak bij beide stiefouders) voor. Het is
dan hoog tijd om eens te bekijken hoe je weer positief
Interpunctie
verder kunt gaan.
We worden er stapeldol van… (over samengestelde
Steun
gezinnen)
Ik vind het altijd belangrijk dat beide partners komen. Soms
Ze kwamen binnen en staken meteen van wal: we worden
is de ene partner uitgeput en kan de andere partner
er stapeldol van. Wat valt het allemaal tegen... Deze
mensen waren in een neerwaartse spiraal beland, waardoor gemakkelijk steun bieden. Bovendien, als je je al alleen en
buitengesloten voelt, is alleen al de aanwezigheid van de
zij nog nauwelijks van elkaar genoten.
partner vaak steunend. Maar ik kan ook beter inschatten
Gedoe met ex-partners
wat de andere partner wel of niet te bieden heeft aan steun.
In een samengesteld gezin kan er zo enorm veel gebeuren:
Want je kan nu eenmaal niet geven wat je niet in je hebt.
grote monden van de pubers, of juist genegeerd worden.
Een ex-partner die “om niks” aan de telefoon hangt, of juist Het is belangrijk om weer de leider te worden van je eigen
leven. Assertiviteit en communicatie zijn daarbij
een ex-partner die niet wil communiceren. Een ex-partner
die zich niet aan de afspraken houdt. Of juist een ex-partner belangrijke aspecten.
die zo op zijn/haar strepen staat, dat je over een kwestie van Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
5 minuten minstens een half uur ruzie hebt…
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
Gedoe met kinderen
Of kinderen die steeds met de afwezige mama/papa willen
bellen, kinderen die alsmaar opmerkingen maken als “bij
mama mag dat wél” of tegen stiefvader zegt: “mijn papa
vindt jou niet lief” of allerlei eten wat ze vroeger wel
lustten, nu ineens niet meer eten. Of kinderen die altijd met
oude, kapotte of vuile kleren bij jullie worden afgeleverd,
omdat je weet dat dit de manier is van de andere ouder om
jullie te pesten.
En dan heb je nog het gegeven jouw kind/mijn kind,
waarbij je partner (m/v) het vaak voor zijn of haar kind

Weer een AED geplaatst in Zijtaart
Nu bij M. Kanters Pastoor Clercxstraat 18

De AED in Zijtaart (deze AEDs zijn dag en
nacht op te halen)
Wij adviseren u om eens te kijken waar de AED’s
hangen, zodat u in een noodsituatie deze apparaten
blindelings kunt vinden.
1 Buitenmuur Dorpshuis Kant Ingang Dorpshuis
2 VOW-Zijtaart (bij kleedlokalen), Sportpark De
Vonders De Bresser (op de hoek van kleedlokaal aan de
kant van het Tennispark)
3 Pastoor Clercxstraat 18, woning Maarten Kanters
4 Zondveldstraat 10A, woning Hans en Brenda van
Lankvelt
5 Biezendijk 33, Woning Marco van Asseldonk
6 Doornhoek 3740, Gemeentewerf (bij ambulance post)
7 Hool 48, Gerard en Ineke van Rijbroek (Keldonk)
8 Sweenslag 6, Het Thomashuis (Keldonk)

