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Lente in het Wijboschbroek

17 maart – 24 maart 2020

Postenwandeling IVN Veghel zondag 28 maart 9.30 uur – 11.30 uur
Ben je er wel eens geweest, in het Wijboschbroek als de lente op uitbreken staat? Het barst
er van het nieuwe leven. Met een beetje geluk zijn er tapijten van witte bosanemonen en
misschien ook wel slanke sleutelbloemen. Als het daar nog te vroeg voor is dan zie je het
frisse geel van het speenkruid en de katjes van wilg en hazelaar. De vogeltjes kwetteren
volop en vliegen af en aan voor hun nestjes, en heel stilletjes, in het water wijst de
kikkerdril ook al op nieuw leven.
Het prachtige aloude Brabantse landschap, met knotwilgen en populieren, het waterrijke
leemgebied van het Wijbosch en het nieuwe voedselbos, alles kom je tegen.
Natuurvereniging IVN heeft op zondagochtend 28 maart een postentocht georganiseerd.
Langs een route van ongeveer een uur wandelen kom je 6 posten tegen. Op elke post staat
een natuurgids die wijst op de specifieke lenteverschijnselen op die plaats op dat moment.
Corona-proof! En zo kunnen we toch ons enthousiasme met jullie delen zonder gevaar voor
besmetting. In deze lastige tijden zeer de moeite waard.
Vervolg op pagina 2

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Voor het bijwonen van deze viering graag aanmelden bij
Christien van Helvoirt tel.nr. 0413-365861 of per mail.
Zondag: 21 maart 10.30 uur 5e zondag van de Vasten,
Eucharistieviering met als voorganger Pater W.Holterman
Wij gedenken: Piet van den Tillaart en overleden familie van den Tillaart- van de Ven:
Overleden familie van den Burgt- van den Broek: Jaargetijde Riek van Dommelen:
Jaargetijde Wim van der Burgt: Overleden familie van der Burgt- Timmers
Mededeling:
Dit jaar zijn er geen vastenactiezakjes huis aan huis bezorgd, U kunt Uw
bijdrage in de daarvoor bestemde bussen, achter in de kerk stoppen,
hiervoor hartelijk dank.

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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Banknr.:
NL69RABO0160809002
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Kopij voor nr. 25
Inleveren uiterlijk
22 maart 19.00u bij:
Jac Schuurmans
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Tel. (0413) 35 05 64 of
Email: Dorpsnieuws@
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Website:
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Dieren en dierenparken: zoals loslopende dieren, dood dier,
stankoverlast
Groen: zoals beplanting, onderhoud, zwerfafval
Handhaving bouwen en wonen: zoals woonoverlast,
geluidsoverlast, illegale huisvesting
Handhaving openbare ruimte: zoals parkeerovertredingen,
overlast honden, vuurwerk
Openbare verlichting: zoals storing verkeerslichten, defect
openbare lamp
● Aanmelden van kleine groepjes (eigen gezin/familie) via Plaagdieren en ongedierte: zoals eikenprocessierups,
e-mail naar reavonk@gmail.com, uiterlijk tot vrijdag 25 wespen, ratten, muizen
Riolering: zoals stankoverlast en verstoppingen
maart. U krijgt bericht over hoe laat u kunt starten.
Sport en spel: zoals onderhoud speelplekken, kapot
● Vanaf 09.30 uur tot uiterlijk 11.30 uur kunnen groepen
speeltoestel
vertrekken. Elk groepje krijgt na aanmelding een eigen
vertrektijd. Voorkeur aangeven vertrektijd is mogelijk . Straat- en wegmeubilair: zoals graffiti, verkeersborden,
bushaltes
● Vertrek: vanaf de parkeerplaats bij de Schaapskooi in
Water: zoals blauwalg, dode vissen, slootmaaisel
Schijndel aan de Martemanshurk.
Wegen - paden - pleinen: zoals asfalt, gladheidsbestrijding,
● Hier krijgt u de route en verdere informatie.
trottoirs, fietspaden
●

Wie gaat er mee? Het is soms nat en glibberig, stevige
schoenen of laarzen dragen is verstandig. En als je er een
hebt, neem je verrekijker of je loepje mee. Aanmelden
noodzakelijk via e-mail naar reavonk@gmail.com, uiterlijk
tot vrijdag 25 maart; starttijd en plaats worden dan
doorgegeven. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Meer informatie www.ivn-veghel.nl of 06 - 182 754 63.
Graag tot zondag 28 maart.

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

Nieuws van de Dorpsraad
De voorjaars dorpsschouw Zijtaart komt vanwege de
corona maatregelen te vervallen.
U kunt uw meldingen via de website van de dorpsraad of
schriftelijk bij de voorzitter (Reibroekstraat 13) in de
brievenbus.
Het is natuurlijk niet nodig om bij meldingen over
onderhoud aan de openbare ruimte te wachten tot het
moment van de dorpsschouw. Iedere burger kan direct de
gemeente bellen op 0413 of de “MijnGemeente app”
gebruiken om te melden wat er stuk
of onveilig is. In de app kunt u ook
direct een foto meesturen van de
melding en als u uw e-mailadres of
telefoonnummer bij de melding
vermeld, dan wordt u op de hoogte
gehouden van de voortgang.
Ernstige problemen worden snel
opgelost. Minder dringende zaken
worden ingepland.
Welke meldingen kunt u
doorgeven
Afval: zoals afvalcontainers, kliko's,
kerstboominzameling, kroonringen
Bomen: zoals omgevallen boom,
schade aan bomen, overlast,
bladkorven

KBO
Activiteiten week 12:
Helaas, ook in de laatste week van maart
zullen er geen activiteiten namens de
KBO plaatsvinden. Wel zal er op 23
maart weer een persconferentie
plaatsvinden en hopen we op enige
verlichting van de huidige maatregelen in april. Gezien het
huidige besmettingsniveau zullen we echter nog niet “los
kunnen gaan”!
Blijf hoop houden en volg de regels trouw op, zodat er
binnen afzienbare 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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Lentekriebels
Ondanks dat het
coronavirus
nog steeds regeert,
is de lente in aantocht
en dat is niet verkeerd.
De zon brengt ons
weer in betere sferen
en misschien kunnen we
het tij een beetje keren.
Want menigeen vroeg zich af waar gaat dit heen,
maar de voorjaarszon brengt ons weer op de been.
De lentekriebels komen weer stilletjes binnen
en we gaan weer wat leuke dingen verzinnen.
We zetten onze tuinstoelen weer lekker buiten
en we horen ook de vogeltjes weer fluiten.
We vergeten voor even dat “coronagedoe”
want dat maakt de mensen behoorlijk moe.
Nu het vaccineren is begonnen, God zij dank,
komen we met zijn allen weer van de bank.
We kijken graag vooruit, na een moeilijk jaar,
en we worden weer een beetje blij met elkaar.
En nu met zijn allen de schouders eronder,
natuurlijk hopen we samen op een wonder.
Dat corona voorgoed uit ons leven verdwijnt
en de zon straks weer echt voor iedereen schijnt!
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EEN GESPREK IN DE NACHT
Het was nacht – vertelt het Evangelie toen Nikodemus Jezus ontmoette.
Nacht is duisternis, niet zien,
geen hand voor de ogen.
Nacht werpt me terug op mezelf.
Wakend in de nacht komen er vragen
in me op die er echt toe doen.
Wat is de zin van mijn leven?
Ben ik op de goede weg?
Ben ik de mens zoals ik bedoeld ben?
Wat zegt mij mijn geloven in God?
Welke wegen wil ik bewandelen?
In de nacht zie ik het soms niet zitten.
Mijn gedachten dwalen rusteloos rond.
Mijn verdriet overmant mij soms.
Ik voél niet alleen pijn, ik bén pijn.
“Om echt te leven, moet je geboren worden
uit water en uit Geest”, zegt Jezus.
Bedoelt Hij hiermee, dat het geloof
van mijn doopsel en mijn vormsel
telkens nieuwe toekomst aanreikt?
Dat leven steeds is: andere wegen gaan
als een nieuwgeborene?
Leven als een uittocht, een zoektocht
van de donkere nacht naar een nieuwe dag.
Dat diepzinnige nachtelijke gesprek
van toen stelt mij vragen naar het nu.

17 maart 2021 – 24 maart 2021

pagina 4

Is geloven niet:
in gesprek blijven met Jezus
op zoek naar licht voor het leven?
Het is met vragen en vertrouwen
op weg gaan naar Pasen:
het feest van Licht en Leven.
Wim Holterman osfs

Beste inwoners van Zijtaart,
De fractie van Lokaal Meierijstad zet zich als échte lokale
partij dicht bij huis in voor de belangen van onze inwoners,
terwijl op afstand de Tweede Kamerverkiezingen
plaatsvinden.
Een van onze kernthema’s is “bouwen-bouwen-bouwen in
alle kernen van Meierijstad” om aan de grote vraag naar
woningen in alle doelgroepen te voldoen. Eindelijk lijkt er
dan toch in Zijtaart gebouwd te kunnen worden in een
nieuw bouwplan.
Van inwoners en verschillende dorpsraden hoorden wij de
zorg dat in een aantal kernen sprake is van een gespannen
verhouding tussen vraag en aanbod bij
nieuwbouwprojecten, waardoor vooral starters en senioren
in het eigen dorp, dus ook in Zijtaart, mogelijk buiten de
boot zouden vallen. Dit mag natuurlijk niet gebeuren!
Daarom dient de fractie van Lokaal Meierijstad een motie
in met de bedoeling dat er een vangnet komt voor starters
en senioren uit de eigen kern. LOKAAL denkt daarbij aan
het reserveren van een minimumaantal woningen/kavels,
bijvoorbeeld de helft, voor de eigen aanwas.
Met de motie wordt het college verzocht om te onderzoeken
wat hiervoor de mogelijkheden zijn en uiterlijk in juni
hierover te rapporteren aan de raad. De motie wordt
behandeld tijdens de raadsvergadering van 1 april.
Namens de fractie Lokaal Meierijstad,
Marja van der Heijden
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Onderhoudswerkzaamheden N279 Asten –
Veghel Meerdere weekend- en
nachtafsluitingen tussen maart en juni2021
Van 25 maart tot 25 juni voert Provincie Noord-Brabant
onderhoudswerkzaamheden uit op de N279 tussen Asten
(A67) en Veghel (A50). Het gaat om o.a. het vervangen
van asfalt-deklagen, het repareren van voegovergangen en
repareren van betonschades. De schades zijn dermate groot
dat vervanging hiervan noodzakelijk is om de provinciale
weg veilig berijdbaar te kunnen houden tot de grote
reconstructie van de N279.
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Start Coöperatie Sociaal Werk in
Meierijstad U.A.

Er is een klein feestje te vieren in Meierijstad! Sinds begin
dit jaar vormen Farent, Welzijn De Meierij, Lumens, ONS
welzijn en MEE De Meent Groep namelijk de Coöperatie
Sociaal Werk Meierijstad U.A.. Samen blijven ze complete
maatschappelijke hulp bieden in de gemeente Meierijstad.
De organisaties vieren dit graag nog op een later moment,
als de omstandigheden dit weer toelaten. Trix Cloosterman,
directeur Welzijn De Meierij over de start van de
coöperatie: “Als voorzitter van de coöperatie ben ik er trots
op dat wij op deze manier onze samenwerking hebben
Afsluitingen en omleidingen
doorontwikkeld. Het belangrijkste in onze dienstverlening
Aannemer Vermeulen Groep voert de werkzaamheden de
komende periode uit. Voor deze werkzaamheden wordt de is dat de vraag van de inwoners centraal blijft staan met
vooral oog voor de lokale situatie en directe omgeving, de
N279 op verschillende momenten afgesloten voor
eigen kern, wijk of buurt in Meierijstad.”
doorgaand verkeer. De werkzaamheden vinden
Waarom is de coöperatie opgericht?
voornamelijk in de weekenden (6 stuks) en nachten (14
stuks) plaats om verkeer zo min mogelijk te hinderen. Ook De organisaties voor sociaal werk werken al jaren nauw
samen. Met elkaar helpen ze de inwoners van Meierijstad
zal een werkvak (gedeelte tussen de kruising A67 en de
rotonde Rocadeweg) een week lang worden afgesloten voor bij hun vragen. Door deze samenwerking in een coöperatie
alle verkeer. Tijdens de afsluitingen wordt er een omleiding onder te brengen, kunnen de organisaties hun werk in
Meierijstad blijven uitvoeren. Daarnaast biedt het
ingesteld. Met tekstborden en tekstwagens worden de
verschillende afsluitingen vroegtijdig langs de weg kenbaar mogelijkheid om de verschillen in vakmanschap in diensten hulpverlening in de vijf organisaties vast te houden.
gemaakt.
Deze eigen specialiteit(en) zijn aanvullend aan elkaar en
versterken elkaar. Liesbeth Bomhof, bestuurder MEE licht
Meer informatie:
dit verder toe: “Onze medewerkers kennen elkaar en
Op de provinciale website www.brabant.nl/n279 staat de
volledige planning beschreven waarop de N279 afgesloten werken in de coöperatie veel samen. Iedereen heeft zijn
eigen vak of specialisme waar hij goed in is. We weten op
is. Mocht u nog vragen hebben over deze werkzaamheden
het juiste moment de verbinding te zoeken en vullen elkaar
kunt u contact opnemen met de provincie Noord-Brabant
073-6812812
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aan. Zo zorgen we er voor dat een inwoner snel en door de
juiste persoon vooruit wordt geholpen. Daardoor komen we
met inwoners tot antwoorden en duurzame oplossingen, die
zo goed mogelijk passen bij hun specifieke vraag. Dat is de
kracht van samen en daar heeft iedereen voordeel van.”
Wat betekent dit voor de inwoners van Meierijstad?
Voor inwoners van Meierijstad verandert er niets. Zij
kunnen nog steeds een beroep doen op de specifieke kennis
en kracht van Farent, Welzijn De Meierij, Lumens, ONS
welzijn en MEE. In de lokale teams blijven de organisaties
rechtstreeks bereikbaar. De vragen en hulpbehoeften van
inwoners van Meierijstad blijven centraal staan.
Wat zijn de gevolgen voor de medewerkers van de
aangesloten organisaties?
Medewerkers blijven in dienst van de verschillende
moederorganisaties en komen niet in dienst van de
coöperatie. Ook voor hen verandert er dus niets.
\Over de samenwerking
Sinds 2017 maken Farent, Welzijn De Meierij, Lumens,
ONS welzijn en MEE De Meent Groep afspraken over hun
samenwerking in Meierijstad. Deze samenwerking werd
opnieuw bevestigd met een overeenkomst eind 2019. En dit
jaar met de start van de coöperatie. Samen met inwoners,
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wijk- en dorpsraden, professionele organisaties,
vrijwilligersorganisaties en gemeente bundelen de vijf hun
krachten. Met als doel dat de inwoners van Meierijstad zo
zelfstandig mogelijk hun leven kunnen leiden in hun eigen
omgeving.

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)
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INGEnaaimachines genomineerd als
“ BESTE ONDERNEMER
EINDHOVEN“
Inge van Liempd-Rijkers, inwoonster van Zijtaart, behoort
tot de laatste 3 genomineerden om deze titel te winnen !!
HOE VET IS DAT !
Op 15 juni 2019 opende Inge haar winkel aan de
Geldropseweg in Eindhoven in een “veel te groot pand“,
maar na één jaar bleek het al te klein en is per 1 maart 2021
de winkel uitgegroeid tot een waar “Experience Center“
van 500m². (En dat in corona tijd!)
Dit is in Eindhoven en omgeving niet onopgemerkt
gebleken wat uiteindelijk resulteerde in een nominatie als
“BESTE ONDERNEMER EINDHOVEN“.
Hoe geweldig zou het zijn als een Zijtaartse, die ook nog
eens heel actief is bij diverse Zijtaartse verenigingen
(Carnavalsvereniging – Boemelaars – Dansmariekes om er
een paar te noemen), verkozen wordt tot de “BESTE
ONDERNEMER EINDHOVEN“ en zou het fantastisch
zijn om massaal op Inge te stemmen
… STEM – STEM – STEM.
Stemmen kun je via deze link of via de QR code elders in
dit blad:
https://indebuurt.nl/eindhoven/bedrijvigheid/ondernemeruitgelicht/woehoe-deze-3-ondernemers-zijn-genomineerdvoor-beste-ondernemer-van-eindhoven~145692/
Of met de STEM knop, welke je vindt op de site van
INGEnaaimachines.nl
Je klikt op “STEM OP ONS“ en je komt automatisch op het
juiste adres.
Je hebt tot en met zondag 21 maart de tijd om te stemmen.
De ondernemer met de meeste stemmen gaat er vandoor
met de titel ‘Beste Ondernemer van Eindhoven’. De
bekendmaking is in de week van maandag 22 maart.

Troost bieden
Troost bieden is iets heel anders dan iemand “moed
inpraten”. Troost biedt je meer door desnoods helemaal
niks te zeggen, of alleen maar “ik begrijp het”, dan door
opbeurende teksten als “ach, het komt wel goed” of “kop
op, je komt er wel uit”. Of erop wijzen wat wél goed en fijn
is (“gelukkig heb je je kinderen nog”) Ook heeft het niks te
maken met adviseren (“weet je wat jij moet doen?.....” of
“maak je daar maar niet druk om”).
Weer anderen gaan met jouw verhaal op de loop: “O ja, dat
heb ik ook gehad” of “weet je wat ik wel eens doe op zo’n
moment?” of “toen ik dat meemaakte….”. Deze mensen
denken dat ze je helpen door te zeggen dat zij hetzelfde (of
iets soortgelijks) hebben meegemaakt en dat hun oplossing
jou kan helpen. Maar in feite wordt degene die troost nodig
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heeft in de steek gelaten. Zijn verhaal doet er niet meer
toe…..
Juist door direct over te gaan tot het positieve krijgt de
verdrietige persoon het idee dat hij geen verdriet mág
hebben, positief móet zijn of dat hij loopt te zeuren. En wat
ga je doen als je niet mag zeuren?..... Juist: méér zeuren!
Ik las onlangs een artikel over toxische (giftige) positiviteit.
En inderdaad, het maakt mensen nog negatiever, juist
omdat er geen recht wordt gedaan aan echte gevoelens. De
ander wordt niet gehoord. En juist door de ander volledig te
horen, kan de negativiteit afnemen.
Mensen die bang zijn dat de ander zich gaat wentelen in
ellende (en die zijn er ook), zullen steeds maar wijzen op de
positieve aspecten, waardoor meer van hetzelfde ontstaat.
Men voelt zich nog meer onbegrepen en blijft doorgaan, in
de hoop ooit begrepen te worden. Er ontstaat een vicieuze
cirkel.
Hoe meer men wijst op de positieve kanten, hoe meer de
ander in zijn verdriet kruipt. En hoe meer de ander in zijn
verdriet kruipt, hoe meer de ander zich gaat storen aan het
“slachtoffergedrag”. Daardoor wordt het slachtoffergedrag
weer aangemoedigd, want betrokkene voelt zich niet
begrepen.
Aan de andere kant zijn er ook mensen die zich volledig
wentelen in hun slachtofferschap en daar niet van willen
wijken. Daarover zal ik een andere keer schrijven.
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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INGEnaaimachines is genomineerd voor beste
ondernemer van Eindhoven!
Met jouw hulp kunnen we winnen, je kunt heel
eenvoudig op ons stemmen via de site van
indebuurt.nl of scan de QR-code hieronder
INGEnaaimachines
Geldropseweg 153
5611 SG Eindhoven

+31 40 25 75 963
info@ingenaaimachines.nl
www.ingenaaimachines.nl

Onze dank is GROOT

