MudRun verzet naar 10 april 2022
Wij als MudRun commissie betreuren het enorm dit nieuws te moeten sturen, maar helaas
moeten we mededelen dat we ook in 2021 geen VOW MudRun kunnen organiseren. De
huidige maatregelen geven ons te weinig vertrouwen dat we op 11 april onze MudRun
zouden kunnen organiseren.
Dit besluit moeten we nu nemen om niet net als afgelopen jaar flinke kosten te moeten
maken om het evenement door te laten gaan. De kosten welke we tot nu toe hebben moeten
maken voor de 2021 MudRun vallen nog enigszins mee, maar we moeten nu beslissingen
nemen die flinke kosten met zich meebrengen.
Wij als commissie gaan ervan uit dat we volgend jaar wel een MudRun kunnen organiseren
op 10 april 2022. De gekochte tickets worden overgezet naar deze datum. We hopen jullie
allemaal weer te zien op zondag 10 april 2022. Zet deze datum alvast in je agenda.
Hopelijk hebben jullie begrip voor dit voor ons zwaar genomen besluit.
Groetjes VOW MudRun commissie
Alco, Mia, Jeroen, Nicole, Harm, Marsha, Rob, Marco, Toine, Pieter-Jan, John

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Graag voor het bijwonen van deze viering aanmelden bij Christien van Helvoirt tel.nr.
0413-365861 of per mail
Zondag: 14 maart 10.30 uur 4e zondag van de Vasten, feest van Sint Jozef,
Eucharistieviering met als voorganger Pater Issag Jesudass
Wij gedenken: Willy Henst (nms.Harrie en Annie en Tonny en Mieke)
Mededelingen:
Dit jaar zijn er geen vastenactiezakjes aan huis bezorgd, U kunt Uw
bijdrage in de daarvoor bestemde bussen, achter in de kerk stoppen,
hiervoor hartelijk dank.
Pater Holterman is weer zover hersteld, dag hij zondag 21 maart,
weer hier in Zijtaart hoopt voor te gaan in de Eucharistieviering

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

Vastenactie
In verband met de corona beperkingen vindt dit jaar
geen huis aan huis actie plaats.
Wel hebben we besloten een collectebus achter in de
kerk te plaatsen, waar u zelf een donatie in kunt doen.
U kunt ook uw donatie in een envelop in de
brievenbus stoppen bij:
Cor van de Wetering, Pater Thijssenstraat 23
Nolda van Zutphen, Krijtenburg 3
Hennie van Asseldonk, Past.Clercxstraat 22
MOV Zijtaart
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Potgrondactie wederom succesvol.
Nalevering vertraagd!
Afgelopen zaterdag hebben we
onze jaarlijkse potgrondactie
gehouden.
Wij willen iedereen die
potgrond van ons heeft
gekocht erg bedanken voor
de steun!
Een groot succes: we hebben namelijk 50% meer verkocht
als in andere jaren, wat erg fijn is!! Omdat dit boven
verwachting was, hebben we extra potgrond moeten
bestellen. Echter de leverancier kan onze nabestelling deze
week niet meer produceren, waardoor we helaas
aankomend weekend niet kunnen naleveren; dit wordt
waarschijnlijk een week uitgesteld.
Voor iedereen die de potgrond nog tegoed heeft: sorry
voor de vertraging, maar de potgrond is besteld. We
verwachten deze 20 maart bij u te leveren!!

Gevonden voorwerpen:

ZIJTAARTSE JEUGDNATUURVERENIGING

Voorjaarswandeling
Wijbosch Broek
zondag 14 maart
Aanstaande zondag 14 maart staat
een voorjaarswandeling in het
Wijbosch Broek op het programma.
Dit gebied ligt tussen het plaatsje
Wijbosch en de Zuid-Willemsvaart. “Broek” betekent een
nat en moerassig gebied. Dus trek je laarzen aan of stevige
schoenen, die bestand zijn tegen een beetje modder. Het is
een zeer gevarieerd natuurgebied. Als we goed om ons heen
kijken, zien we misschien planten zoals de bosanemoon of
de slanke sleutelbloem. Of zien we de volgende vogels:
havik, sperwer, bosuil, zwarte specht, wielewaal of
geelgors.
Ga je ook mee rondstruinen en op zoek naar bijzondere
natuur? Meld je dan aan via een persoonlijk Whatsapp
bericht naar Ton, Hester of Cinda en kom op zondag 14
maart om 8.00 uur bij Het Klooster. We vertrekken met de
fiets naar het Wijbosch Broek. Kleed je warm aan. We
verwachten rond 10.30/11.00 uur weer terug te zijn.
Bij slecht weer zal de activiteit niet doorgaan, maar
uitgesteld worden en zullen we dat via Whatsapp laten
weten.

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.

Deze kunnen worden ingeleverd bij het Dorpshuis.
Aanmelden van gevonden (of verloren) voorwerpen kan
ook via een email naar dorpsnieuws@zijtaartsbelang.nl.

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 30 nr. 23

10 maart 2021 – 17 maart 2021

pagina 3

KBO
Activiteiten week 10
Helaas, tot eind maart zullen er geen
activiteiten namens de KBO
plaatsvinden. Corona woekert door en
de druk op de ziekenhuizen in onze
regio blijft hoog.
Op maandag 15 maart zullen in de ochtend vrijwilligers van
Ons Welzijn een rondje door Zijtaart maken. Ze zijn
herkenbaar aan "Ons Welzijn" tassen. Als U naar ze zwaait,
zullen ze een deurgesprek met U aan gaan. U hoeft dan niet
de achterpagina van het Zijtaarts Belang op Uw raam te
plakken. Dit zou mogelijk verkeerde mensen op verkeerde
ideeën kunnen brengen. U kunt ook met Perry vd Wal (Ons
Welzijn) e-mailen of bellen zoals aangegeven op die
pagina.
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.

ALAAF! ALAAF! ALAAF! |
Wat was het een rare carnavalszaterdag dit jaar.
Waar normaal gesproken feestvierders uit de wijde
omgeving bij Kleijngeld staan te feesten stonden er nu
prachtige poppen. En waar normaal van heinde en verre
mensen naar de mooiste optocht van Meierijstad komen
was er nu geen optocht. Gelukkig was er wel een
alternatieve vorm waarbij vele huizen geweldig werden
versierd.
Genoeg redenen voor ons om Miet en Griet toch op pad te
sturen. Samen met cameraman gingen ook zij langs de
huizen om al het moois te aanschouwen en de mensen de
hemd van het lijf te vragen.
En dit jaar zonden we deze film niet op de donderdag na
carnaval uit. Nee, dit jaar is alles anders. Gelukkig hoef je
Miet en Griet niet te missen want zaterdagavond (13 maart)
zijn Miet en Griet als nog te bewonderen met de film van
de optocht 2021!
Omstreeks 19.30u gaan we live op ons YouTube kanaal
waarna om 20.00u de film zal starten! (Zoek op YouTube:
Kleijngeld Zijtaart) De link zal ook op onze
facebookpagina geplaatst worden.
Wij wensen jullie heel
veel kijk- en
luisterplezier!

Natuurlijk bij
Kleijngeld…

Vorige week stond er in het weekblad de aankondiging van
"praatje aan de deur" van ONS-welzijn. Maandag 15 maart
komen wij langs bij diegene die het artikel voor het raam
heeft hangen.
Mede in overleg met de KBO, de werkgroep zorg en
welzijn en de Dorpsraad zullen wij met kleding en tas
herkenbaar aan de deur verschijnen. Ook zullen we voor het
raam zwaaien voor diegene die dit fijn vinden. U zult
"ONS" direct herkennen.
Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn, neem dan
contact op met Perry vd Wal van Stichting ONS-welzijn.
06 14 34 24 24
.
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VAN HARTE LEVEN

Wij zijn op zoek naar een,

Ervaren Timmerman
Voor onze afdelingen SERVICE en
AFMONTAGE zijn we op zoek naar een
ervaren timmerman
Functie-eisen:
In deze fulltime technische functie
(bouwmontage 3/4) voert u zelfstandig alle
voorkomende werkzaamheden uit op het gebied
van houten kozijnen, ramen, deuren en eventueel
trappen.
Deze werkzaamheden vinden plaats in de
werkplaats en op locatie.
• Een enthousiaste aanpakker, geen 9 tot 5
mentaliteit
• Flexibel ingesteld
• Technisch inzicht
• Zelfstandig maar ook een teamplayer
• Afgeronde VMBO/MBO opleiding
• MBO niveau 3 / 4 denk- en werkniveau
Wat kunnen wij jou bieden:
•
•

•
•

Afwisselende werkzaamheden
Een prettige en professionele werksfeer in
een hecht team bij een modern en
betrouwbaar bedrijf.
Diverse doorgroeimogelijkheden
(mogelijkheid tot vaste aanstelling)
Uitstekende arbeidsomstandigheden en
arbeidsvoorwaarden volgens de CAO van
de Nederlandse Branchevereniging voor
de Timmerindustrie.

Interesse in deze vacature?
We zien je CV en motivatie t.a.v. Dirck van der
Linden graag tegemoet!
dirck@vdlindenveghel.nl / 06 – 105 556 60
Machinaal Timmerbedrijf van der Linden bv
Edisonweg 7 5466 AR Veghel.

Leven is meer dan een aantal plichtplegingen,
meer dan vastgeroeste gewoontes en riten.
Het vraagt om bezieling, een doorleefde werkelijkheid.
Waar de geest eruit verdwenen is,
daar verdort het tot dode wetten en gebruiken.
Feitelijk zijn de Tien Woorden uitgegroeid
tot een strak keurslijf, waarin mensen beknot leefden.
Ze werden als een gevreesde weegschaal
waarop het leven van mensen gewogen werd.
En conclusie was meestal: “Te licht bevonden”.
De Geboden waren een stok achter de deur,
een graadmeter voor goed of slecht leven.
“Ik ben de God, die u hebt weggeleid uit Egypte, dat
slavenhuis”.
Hij is een bevrijdende God, Een die opkomt voor mensen.
Hij geeft in de Tien Woorden aan ons, mensen,
een aantal wenken om te leven,
minimumeisen om van ons leven iets goeds te maken.
Telkens staat voorop, dat er ruimte is
om te leven in verbondenheid met God en mensen.
‘Niet doden’ wordt dan ‘leven geven’;
‘niet stelen’ wordt ‘werken aan gerechtigheid’
en ‘geen echtbreuk plegen’ wordt
‘van trouwe liefde een halszaak maken’.
Zo worden de Tien Woorden richtingwijzers,
woorden van waaruit we mogen leven,
van harte, enthousiast en bezield,
om mensen te worden van verbondenheid
met God en met de mensen naast ons.
Wim Holterman osfs
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Wij zijn op zoek naar een,

Timmerman / Trappenmaker
Voor onze afdelingen HOUTEN TRAPPEN
zijn we op zoek naar een fulltime ervaren
trappenmaker met CNC-ervaring. Dit mag ook
een gemotiveerde starter/schoolverlater zijn in
combinatie met een opleiding.
Functie-eisen:
In deze fulltime technische functie
(houtbewerking 4/5) ben je verantwoordelijk
voor het in de werkplaats vervaardigen en op
locatie plaatsen van de houten trappen in alle
vormen en maten.

20 MAART OPSCHOONDAG IN
AANGEPASTE VORM

• Een enthousiaste aanpakker, geen 9 tot 5
mentaliteit
• Flexibel ingesteld
• Technisch inzicht
• Zelfstandig maar ook een teamplayer
• Afgeronde VMBO/MBO opleiding
• MBO niveau 3 / 4 denk- en werkniveau

Wegens – corona - omstandigheden is het dit jaar helaas
niet mogelijk om de Landelijke Opschoondag op 20 maart
Wat kunnen wij jou bieden:
groots op te pakken.
Wel vindt op 20 maart een opschoondag in beperkte
• Afwisselende werkzaamheden, elke trap
omvang plaats.
is uniek!
Doe ook mee door een opschoon-ommetje te maken in uw
• Een prettige en professionele werksfeer in
buurt om de buurt zwerfafvalvrij en mooier te maken. En zo
een hecht team bij een modern en
doen we, op gepaste afstand, toch nog iets samen.
Speciale vuilniszakken om op 20 maart zwerfafval te
betrouwbaar bedrijf.
verzamelen kunt u afhalen bij de gemeentewerf/milieustraat
• Diverse doorgroeimogelijkheden
bij u in de buurt.
(mogelijkheid tot vaste aanstelling)
Kijk voor de locaties en openingstijden op
• Uitstekende arbeidsomstandigheden en
www.meierijstad.nl/ milieustraat.
arbeidsvoorwaarden volgens de CAO van
Als u zich aanmeldt bij
de Nederlandse Branchevereniging voor
www.supportervanschoon.nl/kaart/#kom-in-actie
ontvangt u een gratis opschoonpakket. Doe mee en maak op
de Timmerindustrie.
zaterdag 20 maart een opschoon-ommetje.
18 september 2021 World Cleanup Day
Op 18 september organiseert Nederland Schoon & Plastic
Soup Foundation de World Cleanup Day.
Hier sluiten wij ons als
gemeente graag bij aan. We
houden u op de hoogte.

Interesse in deze vacature?
We zien je CV en motivatie t.a.v. Dirck van der
Linden graag tegemoet!
dirck@vdlindenveghel.nl / 06 – 105 556 60
Machinaal Timmerbedrijf van der Linden bv
Edisonweg 7 5466 AR Veghel.
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Online literaire talkshow met Özcan
Akyol en Elle van Rijn
Beleef ‘Het voorwoord van de
Boekenweek’ met de Bibliotheek
De Noord Oost Brabantse
Bibliotheken slaan de handen ineen
om een literaire talkshow te houden.
Op zaterdag 13 maart kunnen literatuurliefhebbers
gratis kijken en luisteren naar Elle van Rijn, Özcan
Akyol en Wout Waanders. De Boekenweek is dit jaar
verplaatst naar de zomer, in maart vindt in plaats
daarvan ‘Het voorwoord van de Boekenweek’ plaats.
Lezers kunnen tijdens ‘Het voorwoord van de Boekenweek’
vanuit huis genieten van een afwisselend programma. Op
13 maart wordt de literaire talkshow vanaf 20.30
uur live gestreamd vanuit Theater De
Lievekamp in Oss. Bibliothecaris Evi
Savelkouls interviewt die avond Elle van Rijn en
Özcan Akyol over hun schrijverschap. Vragen
uit het publiek zijn welkom via de chatfunctie.
Tijdens een literaire quiz maken kijkers kans op
een leuke prijs.
Özcan Akyol en Elle van Rijn
Elle van Rijn werd bij het grote publiek in eerste
instantie bekend als actrice, maar heeft
inmiddels meerdere boeken op haar naam staan.
Haar meest recente roman De crèche verscheen
afgelopen najaar. De andere gast is Özcan
Akyol, schrijver van bestsellers Eus en Toerist.
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Naast schrijver is hij ook columnist en tv-presentator. In
mei verschijnt zijn nieuwe boek, Afslag 23.
Poëzie en muziek
Daarnaast is er ruimte voor poëzie en muziek. Voormalig
Nijmeegs stadsdichter Wout Waanders draagt voor uit
eigen werk. Zijn debuutbundel Parkplan verscheen vorig
jaar en is genomineerd voor de prestigieuze Herman de
Coninck-prijs. Muzikanten Joris van Gemert en Temmie
van Uden spelen normaal gesproken samen in rockband
PEAKY. Voor deze avond nemen ze wat gas terug en
zullen ze als akoestisch duo een aantal nummers ten gehore
brengen.
Meer informatie en gratis livestream via de website van
de Noord Oost Brabantse Bibliotheken, www.nobb.nl.
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Wij zijn al enige tijd bezig met de
voorbereidingen voor de 5 editie, op 15 en
16 januari 2022.
Zet de data alvast in je agenda.
We willen aan jullie vragen om
bierdopjes/kroonkurken te bewaren.
drukken. Ook al weten ze nóg zo goed wat belangrijk is
voor de kinderen, en al hebben ze 100% gelijk, uiteindelijk
zijn ze niet hun moeder.
Kinderen hebben geen behoefte aan een extra ouder (en nog
minder aan extra regels). Ze hebben behoefte aan begrip,
warmte, aandacht, onvoorwaardelijke liefde. En veel ouders
kunnen dat slechts met moeite geven. Als het om niet-eigen
kinderen gaat wordt het nóg moeilijker. Je herkent jezelf
niet in stiefkinderen. Natuurlijk zijn er stiefmoeders die dit
wél kunnen, zeker als de kinderen nog klein zijn en de
moeder niet aanwezig is (overleden of geen/nauwelijks
contact). Dan wordt er nog meer van de bonusmoeder
verwacht dat zij de moederrol op zich neemt. En toch kan
er zo maar een moment komen dat de kinderen zich gaan
verzetten. Zeker rond de puberteit, als ze op zoek zijn naar
hun eigen identiteit: wie ben ik? In het verlengde daarvan
ligt: wie zijn mijn ouders? Waar stam ik van af. En juist op
die leeftijd gaat men zich afzetten tegen de autoriteit.

Kleinschalige ontmoeting in het Alzheimer Café
Dinsdag 16 maart is er in het Alzheimercafé voor mensen
met dementie en hun naasten de mogelijkheid elkaar weer
te ontmoeten. Het lotgenotencontact en de uitwisseling van
ervaringen met elkaar staan centraal. Uiteraard onder
begeleiding van deskundige en professionele
gespreksleiders. Op deze avond worden zowel in Uden als
in Veghel gelijktijdig bijeenkomsten gehouden. Er kunnen
10 gasten per locatie worden ontvangen. Er wordt gewerkt
met groepjes van maximaal 5 personen. Hierbij worden
voorzorgsmaatregelen, zoals gezondheidscheck aan de
deur, 1,5 meter afstand en mondkapjes zolang u nog niet op
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
uw plaats zit, in acht genomen.
In Uden bent u welkom in MuzeRijk, Klarinetstraat 4 en in Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
Veghel in Het Klooster, ingang aan de Franciscanessenlaan. tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
Inloop om 18.45 uur, aanvang 19.00 uur.
Vanwege de RIVM-richtlijnen is het nodig dat u zich
aanmeldt voor de bijeenkomst. Dit kan bij voorkeur via
mail: noordoostbrabant@alzheimer-nederland.nl (graag met
vermelding van uw telefoonnummer) of telefonisch via
ONS welzijn: (088) 374 25 25.

De rol van kinderloze stiefmoeders
Van vrouwen wordt nog steeds meer verwacht dan van
mannen als het gaat om opvoeden. Ik hoor mensen wel eens
zeggen tegen stiefmoeders die zélf geen kinderen hebben:
je kunt zo tóch een beetje moederen.. Maar stiefmoeders
bemerken al snel dat dit niet wordt gewaardeerd, noch door
de kinderen, noch door de eigen moeder van de kinderen.
(Waar bemoeit ze zich mee?) Terwijl juist de buitenwacht
(buren, scholen, tantes en ooms) vinden dat de stiefmoeder
als surrogaatmoeder “lief” moet zijn (begaan met de
kinderen). Maar zij heeft niet gekozen voor de kinderen, ze
koos voor de vader! Sommige beginnende stiefmoeders
lijkt het leuk om indirect toch met kinderen te mogen
omgaan. Vooral als ze zelf een kinderwens hadden (of nog
hebben). Het kan inderdaad een verrijking zijn, zo lang ze
maar niet proberen hun stempel op de opvoeding te
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JAZ
2021
31 AUGUSTUS - 1 SEPTEMBER - 2 SEPTEMBER

INSCHRIJFFORMULIER VRIJWILLIGERS

JA, IK WIL HELPEN BIJ DE JAZ-DAGEN 2021 VAN 31 AUG. T/M 2 SEPT.
Naam: ____________________________________________________________
Adres:_____________________________________________________________
Telefoon:__________________________________________________________
Email:_____________________________________________________________
Geboortedatum:_____________________________________________________
Maatschappelijke stage:
Groepsleider:
Samen met:_________________________________________________________
Graag één naam opgeven, per groepje zijn max. 2 begeleiders noodzakelijk

Activiteitenbegeleider:
Catering:
Dinsdag Woensdag Donderdag
Dinsdag Woensdag Donderdag
Ochtend
Ochtend
Middag
Middag
Avond
Avond
Opbouwen Zaterdag:
Ochtend Middag
Frietgezin:

Afbreken Donderdag:
Avond
Halve groep
(4/5 kinderen + 1 leiding)

Nachtwaken
Dag in overleg
Hele groep
(8/9 kinderen + 2 leiding)

In welke groep(en) had u afgelopen schooljaar (klein)kinderen op de basisschool?
____________________________________________________________
Anouk Welte
Ceciliastraat 29

INLEVEREN KAN BIJ:

Marieke van Asseldonk
Pater Thijssenstraat 24

Stan van Hoof
Keslaerstraat 63

Meer formulieren nodig? Downloaden kan op www.zijtaart.nl!
Vragen? Bel of mail! 0413-375234 of jaz@zijtaart.nl

