Mijmerplek Zijtaart
Corona heeft Meierijstad hard geraakt. Dit geldt ook voor ons in Zijtaart. Het was en is
voor velen van ons een erg moeilijke periode in ons leven. Er zijn mensen uit onze naaste
omgeving overleden of ernstig ziek geworden.
Tegelijkertijd zijn er sinds de uitbraak van corona in Meierijstad hartverwarmende
initiatieven, waarbij mensen er voor elkaar zijn. We zien veel creativiteit en flexibiliteit.
Mensen leven met elkaar mee, helpen elkaar en zijn er voor elkaar. En ook is er aandacht
voor elkaars verdriet, teleurstellingen, angsten en andere gevolgen die mensen ervaren door
corona.
De gemeente heeft gezocht naar een manier om deze periode op een gepaste manier te
kunnen herdenken. Elk dorp krijgt een eigen ‘mijmerplek’, in de vorm van een bankje waar
je je gedachten kan laten gaan.
Op de mijmerbank mocht een tekst komen staan naar eigen idee en inzicht. Voor deze tekst
hebben we Ton Habraken benaderd om hierover na te denken en hij heeft een mooie tekst
aangeleverd.
In overleg met kerkbestuur en dorpsraad is besloten om het bankje naast de kerk te plaatsen
bij de ingang naar het kerkhof.
Op vrijdag 2 april om 11.30 uur zal deze bank onthuld worden. Dit in het bijzijn van
genodigden. U bent natuurlijk ook van harte welkom, maar houdt u zich wel aan de
geldende corona regels.
Parochiebestuur Zijtaart
Dorpsraad Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Voor het bijwonen van deze vieringen graag aanmelden bij
Christien van Helvoirt tel.nr. 0413-365861 of per mail.
Donderdag: 1 april 17.30 uur Witte Donderdagviering Pater Issag Jsudass
Vrijdag: 2 april 15.00 uur Goede Vrijdag kruiswegviering Pater Issag Jesudass
Zondag:4 april 1e Paasdag 10.30 uur Pater Issag Jesudass
Wij gedenken: Alle overleden leden van het Broederschap van Hakendover en voor het
behoud van de jaarlijkse bedevaart naar Hakendover met Pasen: Overl.ouders J.van
Lankvelt- van der Linden en kinderen: Jaargetijde Tonny Rijkers- van Zutphen: Jaargetijde
Cor Coppens: Marinus van der Heijden, Anna Fassbender, Mien Vonk en Senna van der
Heijden: Christ Rooijakkers (vanw.verjaardag): Graard en Jaantje van de Ven- van Sleuwen
Maandag: 5 april 2e Paasdag 10.30 uur Woord- en Communieviering
Wij gedenken: Jaargetijde Pastoor Magis: Marietje van Hoof- van Asseldonk
(vanw.verjaardag): Overl.ouders van der Heijden- Termeer, Toon en André
Overleden: Zus van den Hurk in de leeftijd van 84 jaar

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
073-61.23.123
Brandweer direct
Ambulance direct
0412-63.15.15
Stadhuis Veghel en storingsnr. 14-0413
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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

Beste mensen,
Het Hoogfeest van Pasen
in corona-tijd,
met een virus dat helaas
nog steeds gedijt.
Vorig jaar Pasen
stonden we aan het begin,
nu, een jaar later,
zitten we er nog midden in.

Te Koop
Badkamer design radiator met toebehoren.
Hoogte 165 cm x breedte 60 cm, als nieuw € 25,00.
Tel.: 06 - 129 532 65.

Vastenactie
Vanwege de corona beperkingen houden we dit jaar
geen huis aan huis actie. Wel hebben we besloten een
collectebus achter in de kerk te plaatsen, waar u zelf
een donatie in kunt doen.
U kunt uw donatie ook (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

Maar de verrijzenis van Jezus staat nu centraal,
en geeft hoop voor ons allemaal.
Na zijn lijden aan het kruis was er een nieuw begin,
dat zit er voor veel mensen gelukkig ook weer in.
We hebben samen een moeilijk jaar meegemaakt,
dat heel veel mensen in Zijtaart heeft geraakt.
Maar met steun en warmte kwamen we er doorheen,
en wordt het weer lente beste mensen, voor iedereen.
Want er is gelukkig een goed vaccin gevonden,
en we hebben veel steun en empathie ondervonden.
Met Pasen komt voor veel mensen ook het licht,
en is het oog weer op een gezonde toekomst gericht.
Een zalig Pasen, beste mensen,
dat is wat we U allen graag toe
willen wensen.
Met een mooie, warme
zomer in het verschiet,
vergeten we de mensen
die ons ontvallen zijn, zeker niet.
Zalig Pasen!

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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STAAN ONDER HET KRUIS
Goede Vrijdag is een beladen dag.
Hij vertelt van Jezus:
verraden, gemarteld, gedood.
De wereld ziet er pikzwart uit:
goedheid delft het onderspit,
legt het af tegen brute macht.
Maria staat onder het kruis,
vertelt Johannes;
hij ziet ook zichzelf staan.
Ze worden op het woord van Jezus
moeder en zoon van elkaar.
Samen onder het kruis staan
verandert je relatie,
je wordt elkaars ‘familie’.
Staan onder het kruis
vertelt van onmenselijke onmacht,
van niet te dragen verdriet,
tot op de dag van vandaag.
Er is het loodzware kruis
van ouders die een kind moeten afstaan:
ondragelijk verdrietig.
Er is het kruis van ziekte en pandemie:
wanneer daagt er nieuw licht?
Mensen torsen het kruis van angst:
angst voor de toekomst van de wereld,
angst voor de teloorgang van het milieu,
angst voor de misdaad - soms zo nabij -.
Goede Vrijdag vertelt ons van God,
die er is, ook als het kruis
midden in ons leven is geplant.
God: wellicht onzichtbaar
als ons leven duisternis is geworden.
God: wellicht afwezig,
als pijn de overhand heeft.
En toch blijft Zijn/Haar belofte:
“Ik ben er, ook voor jou, door alles heen”.
Hopelijk maakt dat onze zwartste vrijdag
uiteindelijk tot een Goede Vrijdag,
als we samen onder het kruis durven staan.

Wim Holterman osfs

ZIJTAARTSE
JEUGDNATUURVERENIGING
Paaswandeling
Zaterdag 3 april
Het is weer lente!! Een nieuw begin. Dieren komen uit
hun winterslaap en de eerste bloeiende bloemen laten
hun mooie kleuren zien. De natuur ontwaakt en
iedereen heeft weer zin om naar buiten te gaan.
Daarom gaan we dit Paasweekend op zaterdag 3 april
een wandeling maken in het bos en paaseieren zoeken.
Zorg dat je om 14:00 uur aanwezig bent bij Het
Klooster. We vertrekken dan met de fiets naar de
Bulten. Wil je mee, geef je dan op via een persoonlijk
Whatsapp bericht bij Ton of Cinda.

pagina 3

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 30 nr. 26

31 maart 2021 – 7 april 2021

pagina 4

informatieavond. Bent u niet in staat deel te nemen, maar
heeft u wel een vraag? Stel uw vraag dan in een e-mail aan
duurzaam@meierijstad.nl
Meer informatie over zonneparken in Meierijstad
Meer informatie over zonneparken in Meierijstad vindt u op
onze website over Duurzaamheid
Deze website wordt continu bijgewerkt als er nieuwe
informatie is.

Nederlandse Identiteitskaart aangevraagd
tussen 4 januari en 17 maart 2021?

In verband met een storing in de chip kunt u uw
identiteitskaart tot 1 september 2022 kosteloos vervangen.
Heeft u tussen 4 januari 2021 en 17 maart 2021 een
Nederlandse identiteitskaart aangevraagd dan ontvangt u
een brief van de overheid. Gebleken is namelijk dat er na
het aanzetten van de inlogfunctie een storing in de chip
ontstaat. Uw kaart kan dan bijvoorbeeld bij een bank of
ziekenhuis bij gebruikmaking van een documentscanner
niet goed uitgelezen worden.
U kunt deze identiteitskaart tot 1 september 2022 kosteloos
vervangen. Maak hiervoor een afspraak. Tijdens het maken
van de afspraak ziet u wat u mee moet brengen tijdens uw
afspraak.
Deze storing doet zich niet voor met de paspoorten, het gaat
dus enkel en alleen om de Nederlandse identiteitskaart.

Gedeeld vervoer Zijtaart,
ook iets voor jou?
We hebben de eerste enthousiaste reacties al ontvangen
naar aanleiding van het artikel dat we vorige week in het
dorpsnieuws hebben geplaatst.
We hopen dat we bij nog meer mensen de interesse kunnen
wekken. Des te groter de kans van slagen van het project.
- Denk jij na over het milieu?
- Denk jij na over kostenbesparing?
- Denk jij na over “consuminderen”?
Dan is een deelauto misschien ook wat voor jou!

Nog een praktijkvoorbeeld uit Zijtaart
Patrick en Lea van den Elzen delen sinds een jaar of zes één
auto. De keuze om de tweede auto te verkopen werd snel
gemaakt toen ook Patrick dichter bij huis ging werken. De
tweede auto stond het grootste gedeelte van de week
nutteloos op de oprit. "Zonde vonden wij. Voor ons beiden
6 april: Online informatieavond over
is het ook goed te doen om met de fiets naar het werk te
zonneparken in Meierijstad
gaan. Natuurlijk moesten we even wennen aan het feit dat
Tijdens de online informatieavond legt de gemeente uit
er niet altijd een auto klaar stond om mee weg te rijden.
waarover u als belanghebbende, inwoner of omwonende
Want eerlijk: als er twee auto’s klaarstaan, dan ben je ook
kunt meepraten bij de totstandkoming van een zonnepark.
Zonneparken zorgen voor een verandering in de omgeving eerder geneigd om even snel met de auto ergens heen te
gaan. Al snel hadden we het afstemmen over het gebruik
van inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden.
van de auto onder de knie. In al die jaren dat we maar één
Gemeente Meierijstad vindt het daarom belangrijk dat
auto hebben, hebben we er maar twee keer echt op
omwonenden en andere belanghebbenden op een goede
misgepakt. Een keer hebben we een auto gehuurd, een
wijze betrokken worden.
andere keer hebben we een auto van vrienden kunnen
Onderwerp: hoe kunt u meepraten over een
zonneparkinitiatief
lenen. In het kader van consuminderen en voor het milieu is
Als omwonende, belanghebbende of betrokken inwoner
het weg doen van die tweede auto voor ons een bewuste
mag u altijd uw inbreng geven bij de totstandkoming van
stap geweest. We voelen ons er goed bij. Wij zien een
het plan voor een zonnepark. U kunt uw inbreng geven over deelauto als een mooi alternatief voor openbaar vervoer, dat
de landschappelijke inpassing en over de mogelijkheden
in onze regio helaas niet echt goed is. En voor de keren dat
voor financiële deelname. Tijdens de informatieavond geeft we toch allebei een auto nodig hebben, is het fijn als we een
de gemeente algemene informatie over die twee
deelauto achter de hand zouden hebben. Een deelauto is
onderwerpen: procesparticipatie en financiële deelname. En beter voor het milieu en beter voor de portemonnee. Je
we beantwoorden de vragen die u daarover heeft.
betaalt dan namelijk alleen voor je gebruik en niet voor het
Datum en tijd
bezit. Onze kinderen proberen we ook te leren om niet zo
• Datum: dinsdag 6 april 2021
maar een auto te gaan kopen, maar goed te bekijken of het
• Tijd:
19:30 uur – 20:30 uur
wel echt nodig is."
Aanmelden voor de online informatieavond
Zal het ze lukken met een fiets en een deelauto? De
U kunt zich aanmelden voor de online informatieavond
toekomst zal het leren.
door een e-mail te sturen naar duurzaam@meierijstad.nl.
Heb jij ook interesse? Laat het ons weten op:
Aanmelden kan tot 6 april 12.00 uur. U ontvangt
Gedeeldvervoerzijtaart@gmail.com
voorafgaand een link waarmee u kunt deelnemen aan de
Microsoft Teams bijeenkomst.
Werkgroep Gedeeld Vervoer Zijtaart
Vooraf al uw vraag stellen
Annika de Koning, Marleen Krol, Harrie vd Linden,
Heeft u een specifieke vraag? Stel deze dan voor 31 maart
in een e-mail aan duurzaam@meierijstad.nl. Zo kunnen we Hanneke van Asseldonk, Lea vd Elzen
zo veel mogelijk vragen beantwoorden tijdens de online

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 30 nr. 26

31 maart 2021 – 7 april 2021

Zeer geslaagde VOW League
De eerste twee weekenden van de VOW League zitten
erop. Op zondag 21 maart klonk het startsignaal voor de
senioren, waarbij vier herenteams en twee damesteams het
tegen elkaar opnamen. Er werd weer heerlijk gevoetbald op
de zondagochtend met veel enthousiaste reacties. Direct
was de onderlinge strijd zichtbaar waardoor er fanatiek
gespeeld werd.

Afgelopen weekend nam de jeugd het tegen elkaar op. In de
vroege ochtend trapten de jongste jeugdteams het tegen
elkaar af. De bal rolde weer en er werd met veel plezier
gevoetbald. In de middag sloten de oudste jeugdteams de
dag af. Ook hier was de energie goed en werd er lekker
gevoetbald onderling.
We zijn blij dat er weer gevoetbald kan worden op
Sportpark de Vonders. Aankomend Paasweekend zijn de
senioren weer aan de beurt. Wekelijks wordt er een
individuele ranking bijgehouden en op het einde krijgen de
winnaars bonnen van de kantine.
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Slachtofferschap (toxisch of niet…)
Onlangs schreef ik over troost en toxische positiviteit
(positiviteit die bereikt dat de ander zich niet begrepen voelt
en zich nog vervelender gaat voelen). Maar
slachtofferschap kan net zo toxisch (vergiftigend) zijn.
Natuurlijk is iedereen wel eens slachtoffer van iets of
iemand. Soms expres, vaak per ongeluk. Of iemand expres
op je teen gaat staan of per ongeluk: het doet even zeer.
Maar bij een ongelukje neemt niemand het je lang kwalijk,
terwijl het bij exprés pijn doen gaat om pestgedrag. Dan
ontstaat vaak een grotere woede.
Erkenning
(Toxisch) slachtofferschap is vervelend zowel voor degene
die zich slachtoffer voelt, als voor zijn omgeving. Het doet
eigenlijk niemand goed. Het slachtoffer voelt zich vaak wel
prettig in de bevestiging slachtoffer te zijn, maar dat duurt
maar even. Het gaat dus om erkenning. En die erkenning
moet gegeven worden. Naarmate het gebeuren ernstiger is,
moet er meer erkenning zijn.
Gevangen
Sommige mensen blijven maar vragen om erkenning. Zij
willen alsmaar horen hoe slecht zij het getroffen hebben in
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het leven (slachtofferschap). Iedereen maakt vervelende
dingen mee, maar voor hen lijkt het altijd ellende te zijn.
Uiteindelijk verliezen ze daardoor mensen waardoor ze zich
nóg meer slachtoffer voelen. Ze houden zichzelf gevangen
in een vicieuze cirkel. Dan is er sprake van toxisch
slachtofferschap. De ander kan vaak niet anders doen dan
het slachtoffer verlaten.
Een zwaar leven
Degene die zich op deze manier slachtoffer voelt, denkt
vaak écht dat het leven voor hem/haar alleen maar kwaad in
de zin heeft. Hij (of zij) wil alleen medelijden, verder niks.
Pas als hij/zij echt beseft dat hij/zij het zélf doet, kan er wat
veranderen.
De omgeving heeft vaak last van schuldgevoelens. Wát
hij/zij ook probeert, het is altijd ellende…. Dit is echt gif:
relaties gaan er door kapot, kinderen worden ermee belast,
vriendschappen gaan voorbij en uiteindelijk krijgt het
slachtoffer waar hij bang voor was: hij/zij wordt verlaten.
Hoe om te gaan met iemand met toxisch slachtofferschap:
- Geef je grenzen aan: wat kun je wel doen en wat niet;
- Neem alleen verantwoordelijkheid voor wat bij jou
hoort, niet voor zijn ellende;
- Als je er eens om wilt lachten, luister dan naar Brigitte
Kaandorp: Ik heb een heel zwaar leven.
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INGEnaaimachines is

DE BESTE ONDERNEMER
VAN EINDHOVEN 2021!
Whoehoe! We hebben gewonnen en daar
zijn we ontzettend trots op!

Als je gestemd hebt:
dankdankdank!

