ZIJTAARTSE JEUGDNATUURVERENIGING
Jongens en meisjes van groep 6, 7 en 8 word lid van de
Jeugdnatuurvereniging!
Het nieuwe seizoen is weer begonnen. Dus tijd voor het aanmelden van nieuwe
leden.
Zit je in groep 6, 7 of 8, ben je graag buiten en wil je samen met ons op pad in
natuurgebieden in en om Zijtaart? Meld je dan aan bij de Jeugdnatuurvereniging
via het inschrijfformulier dat op school is uitgedeeld aan kinderen van groep 6 of
via het inschrijfformulier dat elders in het Zijtaarts Belang is geplaatst. Via deze
weg willen we ook de Zijtaartse kinderen die speciaal onderwijs volgen uitnodigen
om lid te worden.
Zondag 14 maart is de volgende activiteit. We gaan dan op de fiets naar het
Wijbosch Broek. Dus geef je snel op, dan kun je volgende week meteen met ons
mee.
Nog vragen? Neem dan contact op met Cinda van Asseldonk 06 - 419 697 34 /
(0413) 26 85 51.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart

Zondag: 7 maart 10.30 uur 3e zondag van de Vasten Woord- en
Communieviering met als voorgangster Zuster Germana (wegens ziekte van Pater
Holterman)
Wij gedenken: Jaargetijde Pater Ben van Delden:
Familie Coppens- van Bakel, Frans, Wim en Cor: Jos Schepers:
Johan en Jaan Schepers- van Nunen: José Schepers- van Meel:
Jaargetijde Gerard Pepers: Overl.ouders van den Acker- Vervoort:
Broeder Christinus van den Acker:
Piet en Tonny van Heeswijk- van den Acker

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
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

Zaterdag POTGRONDDAG!
A.s. zaterdag 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.
Wij hebben er voor gekozen om
dit jaar de 40 liter zakken van
de kwalitatief zeer goede Legro
potgrond aan te bieden:
1 Zak voor € 4,00; 2 zakken voor € 8,00;
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. Wij hopen met deze actie een
mooi bedrag op te halen voor het Zijtaarts jeugdcarnaval!
U kunt uw bestelling ook al doorgeven via
potgrondzijtaart@hotmail.com. Als u het aantal zakken en
uw naam en adres doorgeeft, dan zorgen wij er voor dat de
potgrond op 6 maart of de week daarna geleverd wordt.
Vind jij het ook belangrijk dat na dit jaar de E.H.
Presentatieviering communicanten Communie in Zijtaart kan blijven plaatsvinden? Meld je
dan nu aan als lid van de Communiewerkgroep bij Marjan
Afgelopen zaterdag vond de presentatieviering plaats van
de communicanten in Zijtaart. Tien enthousiaste jongens en van Asseldonk (06 - 424 988 93 of
marjanvanasseldonk@home.nl). Anders zal de Eerste
meisjes stelden zich voor aan hun ouders. Helaas dit jaar
met maximaal 30 personen in de kerk, maar dat maakte het Heilige Communie vanaf volgend jaar in Veghel gaan
plaatsvinden.
ook weer heel intiem.
In de kerk staat een wolk met daarop de presentatiebladen
van Daan, Quinten, Hein, Stan, Wess, Quincy, Auke, Janne,
Kari en Pien. Zij zitten volop in de corona-proof
voorbereidingen voor hun Eerste Heilige Communie.

KBO
Activiteiten week 10
Helaas, ook in week 10 (8 tot 14
maart) zullen er geen activiteiten
namens de KBO plaatsvinden.
De corona woekert door en de
druk op de ziekenhuizen in onze regio blijft hoog.
Op maandag 8 maart zullen er tijdens de
persconferentie mogelijk weer wat
versoepelingen worden afgekondigd. Het is
echter niet te verwachten dat we in maart nog
activiteiten, voor onze relatief kwetsbare groep,
zullen mogen organiseren. Pas als de 60-plussers
hun vaccinatie achter de rug hebben zou het
einde van de tunnel in zicht kunnen komen. 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 bij een van de bestuursleden of via
info@kbo-zijtaart.nl .
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Interpunctie
Verschillen bij rouw tussen man en vrouw
Ik ben een boek aan het lezen over verschillen tussen
mannen en vrouwen. Het is geen gemakkelijk boek, maar
erg verhelderend. Een deel van dat boek gaat over ernstige
dingen die soms gebeuren. Zoals het verliezen van een
kind, het ergste wat men kan meemaken. Je ziet vaak dat
mannen dan vluchten in hun werk. Vrouwen die daar niks
van begrijpen. Soms blijven ze samen nog vechten (en dat
geeft wellicht nog wat eenheid) tegen een gezamenlijke
vijand door de schuldige te zoeken. De arts die een fout
gemaakt heeft, de chauffeur die hun kind overreden heeft,
of wie dan ook verder maar aangemerkt kan worden als
“dader” of “schuldige”. Maar als die vechtfase voorbij is
dan komt het verdriet, waarbij mannen geneigd zijn om
heel hard te gaan werken (niet alle mannen, maar de
meesten wel). Vrouwen zijn geneigd om met hun verdriet
“aan het werk” te gaan, alsmaar praten over het verlies,
huilen, de begraafplaats bezoeken, kaarsjes branden bij een
foto. Je ziet dat groot verdriet nogal eens leidt tot een
scheiding, terwijl je juist zou denken dat het verdriet hen
verbindt. Want hoe dan ook: ze hebben allebei verdriet.
Maar de scheiding zit vaak in het elkaar niet kunnen
begrijpen. De man zegt: mijn vrouw blijft maar praten over
ons kind, dat maakt haar verdrietig, dat is niet goed voor
haar. De vrouw zegt: hij vlucht in zijn werk, hij kan niet
rouwen. Dat is slecht voor hem.
Allebei hebben ze gelijk: het is niet goed voor hem om geen
aandacht aan zijn verdriet te besteden, en het is niet goed
om alleen maar thuis te blijven zitten rouwen. Door
hormoonverschillen (en natuurlijk ook de opvoeding) is
men geneigd een typisch vrouwelijke en typisch mannelijke
manier van rouwen te hebben. Actief en passief. Allebei is
goed, tot op zekere hoogte. Het zou het beste zijn, als
mannen wat meer hun verdriet zouden uiten en als vrouwen
wat meer activiteit zouden ontwikkelen: wandelen en naar
buiten toe. Nu zie je vaak dat vrouwen het verlies beter
verwerken (tranen) en mannen de klap krijgen bij hun
pensionering. Dus het gaat ook hier weer om beide polen
(tranen en activiteit).
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
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• Knoopcellen
• AA, AAA, 9V C en D batterijen
Het is belangrijk verroeste beschadigde of lekkende
batterijen en accu’s altijd in een plastic zak of huishoudfolie
te verpakken.

BIBLIOTHEEK BIEDT HULP BIJ
BELASTINGAANGIFTE
Spreekuren in samenwerking met Sociaal Raadslieden ONS
Welzijn
MEIERIJSTAD – Vanaf 1 maart 2020 kunt u digitaal
aangifte doen voor de inkomstenbelasting. Dat werkt snel
en gemakkelijk, maar niet voor iedereen. Kunt u wel wat
hulp gebruiken bij uw belastingaangifte via de computer?
Of vindt u het prettig als een deskundige voor de zekerheid
even meekijkt? Dan kunt u in april en mei terecht in het
Belastingcafé van Bibliotheek Veghel. Samen met de
Sociaal Raadslieden van Ons Welzijn organiseert
Bibliotheek Veghel namelijk gratis belastingspreekuren.
En ook als je geen lid bent van de Bibliotheek is hulp bij
aangifte gewoon gratis.
Hoe werkt het Belastingcafé
Als uw inkomen en vermogen binnen de grenzen van de
huur- of zorgtoeslag valt, kunt u een afspraak maken. Zorg
dat u alle gegevens bij de hand hebt die nodig zijn voor de
aangifte.
Goed om te weten
U zorgt zelf voor een werkende DigiD of machtiging voor
de aangifte inkomstenbelasting 2020. En let op: het
spreekuur is alleen voor particulieren met een eenvoudige
aangifte.
Aanmelden kan in de Bibliotheek van Veghel of telefonisch
op 0413 – 342 705
Belastingcafé is een initiatief van de Noord Oost Brabantse
Bibliotheken in samenwerking met Sociaal raadsliedenwerk

INLEVEREN BATTERIJEN EN ACCU’S
BIJ DE MILIEU STRAAT OF ELDERS?
We kennen verschillende type batterijen en accu’s.
Hieronder een overzicht welke u waar gratis in kunt
leveren:
Bij milieustraat:
• Accu’s
• Weide batterijen
• Aandrijfaccu’s
• Batterijpakketten
• Geschakelde batterijen en
• Drone accu’s
Het is belangrijk de plus- en minpool van knoopcellen en
9V batterijen af te plakken met tape of plakband om
kortsluiting te voorkomen.
Bij supermarkten, bouwmarkten of overige winkels of
milieustraat kunt u de volgende batterijen gratis
inleveren:
• Powerbanks
• Laptop accu’s, fotocamera batterijen en smartphone
accu’s

Aanslag gemeentelijke belastingen in
de bus
Op het aanslagbiljet vindt u de
gemeentelijke belastingen
zoals de ozb, de rioolheffing en
afvalstoffenheffing én de WOZbeschikking.
Op 25 en 26 februari ontvingen
inwoners en bedrijven in Meierijstad de aanslag 2021
voor de gemeentelijke belastingen. U ontvangt de
aanslag in uw brievenbus maar ook – als u zich
daarvoor bij www.mijnoverheid.nl al heeft aangemeld
– in uw digitale berichtenbox.
Op het aanslagbiljet vindt u de gemeentelijke
belastingen zoals
•
•
•

de onroerendzaakbelasting,
de rioolheffing en afvalstoffenheffing én
de WOZ-beschikking.

U ontvangt tevens bij het aanslagbiljet een bijsluiter
met meer informatie over de verschillende belastingen
en heffingen en mogelijkheden van bezwaar,
automatische incasso en kwijtschelding.

Automatische incasso
Als u een automatische incasso heeft, wordt het bedrag
in 10 maandelijkse termijnen geïncasseerd. Wanneer u
nog geen machtiging heeft afgegeven, kunt u dit
alsnog doen door in te loggen met uw DigiD op de
digitale belastingbalie.

Digitale belastingbalie
Op www.meierijstad.nl/digitale-belastingbalie kunt u
inloggen met uw DigiD.
Hier kunt u:
•
•
•
•

uw aanslagbiljet digitaal inzien
het WOZ-taxatieverslag inzien
bezwaar indienen
een verzoek tot kwijtschelding doen

Kwijtschelding aanvragen
Als u denkt dat u uw aanslag niet kunt betalen, kunt u
mogelijk in aanmerking komen voor kwijtschelding.
Meer informatie hierover kunt u vinden op
www.meierijstad.nl/kwijtschelding .

Meer informatie
U kunt voor meer informatie over de aanslag
gemeentelijke belastingen terecht op
www.meierijstad.nl/belastingen. Ook kunt u ons
tijdens kantooruren bellen via 0413-381030 of mailen
belastingen@meierijstad.nl
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ZIJTAARTSE JEUGDNATUURVERENIGING
Secretariaat:
Cinda van Asseldonk
Leinserondweg 8
5465 RV Zijtaart
0413 – 268551/06-41969734

Aan de leerlingen van groep 6 en hun ouders
Zoals jullie ongetwijfeld weten, bestaat er in Zijtaart al
jaren een Jeugdnatuurvereniging.
Kinderen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool kunnen lid
worden van onze vereniging.
Je wordt dan lid in januari en blijft lid tot januari 3 jaar
later. De contributie bedraagt € 15,00 per 3 jaar.
Wij organiseren meestal 1 keer per maand een wandeling,
excursie, of andere activiteit, meestal op de vroege
zondagmorgen. We proberen steeds kinderen te leren kijken
naar wat de natuur ons te bieden heeft en dit in de directe
omgeving van Zijtaart. We vertrekken altijd vanaf Het
Klooster en meestal fietsen we naar het beginpunt, maar
heel soms gaan we met auto’s. Er gaan vrijwilligers van de
vereniging mee om de kinderen te begeleiden.
Maar ook ouders, opa’s en oma’s zijn van harte welkom om
met ons op pad te gaan. (Helaas is dit door de corona
maatregelen op dit moment even niet mogelijk.)
De vereniging zorgt voor drinken/koekje na afloop van de
activiteit.
Binnenkort ontvangen alle leden een programma voor het
komende jaar. Dit kan dan alvast op de kalender genoteerd Wil je graag lid worden van onze vereniging, vul dan
worden.
onderstaand strookje in en lever in bij een van ons. De

contributie willen we graag tegelijk met het

Ga je de eerstvolgende keer gezellig met ons mee?
aanmeldingsstrookje ontvangen!
De eerste bijeenkomst voor onze nieuwe leden is dit jaar op
zondag 14 maart. Of een activiteit door gaat en hoe laat je
De ingevulde strookjes en contributie zijn in te leveren
aanwezig moet zijn, kun je altijd lezen in het Zijtaarts
bij:
Belang of via de WhatsApp. We sturen ook altijd een
● Ton van den Tillart Keslaerstraat 33
uitnodiging per e-mail in de week voorafgaand aan de
activiteit.
● Cinda van Asseldonk Leinserondweg 8


Voor en achternaam
Straat en huisnummer
Postcode
Tel. Mobiel(WhatsAppgroep)
E-mail
Handtekening ouder

● Maarten Kanters
● Hester Cnossen

Past. Clercxstraat 18
Past. Clercxstraat 38
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''Praatje aan de deur!"

Graag blijven wij vanuit ONS-welzijn in contact met zoveel mogelijk mensen uit
Meierijstad. Wij krijgen veel signalen dat mensen in deze coronaperiode behoefte hebben
aan extra aandacht. Daarom hebben wij het project ''praatje aan de deur'' bedacht.
Op 15 maart 2021 komen diverse sociaal werkers van Stichting ONS-welzijn naar Zijtaart.
Als u dit artikel uit het weekblad knipt en duidelijk voor het raam plakt, dan bellen wij bij
u aan.
We starten in de ochtend rond 09.30 uur en afhankelijk van de bezetting en de respons
komen we spoedig bij u langs.
U mag alles aan ons vragen, bespreken en wij denken graag met u mee.
Het kan een serieuze vraag zijn of even voor de aandacht en gezelligheid.

Wij zijn er voor u!
Mocht u van tevoren al iets willen vragen en/of bespreken, neem dan contact op met:
Perry van der Wal
Tel.: 06 14 34 24 24 of email: perry.vanderwal@ons-welzijn.nl

''Wij geloven in een samenleving waarin
iedereen van waarde is!''

