Oproep aan senioren: meld u aan voor ons panel
De Seniorenraad Meierijstad, opgericht 24 januari 2017, heeft tot doel de belangen te
behartigen van alle senioren in Meierijstad. Dit zijn maar liefst 30.000 personen (van 55
jaar en ouder), ofwel ruim 36% van de totale bevolking van de gemeente Meierijstad. Uit
een door de provincie Noord-Brabant in 2020 opgestelde bevolkings- en woningbehoefteprognose blijkt dat het percentage senioren tot 2030 zelfs door gaat stijgen naar 39%.
Om een goed beeld te krijgen van wat er onder de senioren leeft, heeft de Seniorenraad de
beschikking over een ‘opiniepanel’. Dit panel bestaat uit een databestand van senioren die
zich hebben opgegeven als geïnteresseerden in de werkzaamheden van de Seniorenraad en
hun e-mailadres hebben doorgegeven.
Op deze manier kunnen wij de senioren bevragen over onderwerpen welke aandacht
behoeven. Het gaat hierbij over thema’s op het gebied van Wonen, Veiligheid, Welzijn,
Dienstverlening en Zorg.
De Seniorenraad kan, op basis van samenwerkingsovereenkomsten, gevraagd en
ongevraagd advies uitbrengen aan instellingen en instanties waarmee de Seniorenraad een
convenant heeft gesloten zoals: de gemeente Meierijstad; de in Meierijstad werkzame
woningbouwcorporaties; de zorginstellingen; de Welzijnsinstellingen; BENU-apotheken en
diverse andere instellingen.
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KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Voor het bijwonen van deze vieringen graag aanmelden bij
Christien van Helvoirt tel.nr. 0413-365861 of per mail.
Zondag: 11 april 10.30 uur Woord- en Communieviering Diaken van der Zanden
Wij gedenken: Jaargetijde Toon van den Acker:
Jaargetijde Bert Raaijmakers (nms.zijn vrouw Thea en zijn gezin Raaijmakers

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
Meldpunt Thuiszorg Pantein
Ouderenwerk Ons Welzijn
Maatschappelijk werk Aanzet
Brabantzorg

0900-8803
36.73.09
36.69.86
088-99.85.555
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Helaas beschikken wij over nog te weinig emailadressen om een representatief gedeelte senioren
te kunnen bevragen. Vandaar deze oproep aan alle
senioren: geef uw e-mailadres door op de website
van de Seniorenraad:
https://seniorenraadmeierijstad.nl/aanmeldenactiviteiten/
Uiteraard worden de privacyregels in acht genomen.

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

Ruitersport Zijtaart neemt nieuwe
buitenbak in gebruik
Afgelopen donderdag was het zover: de nieuwe
rijbak is in gebruik genomen. Deze bak kwam mede
tot stand door een eenmalige bijdrage van gemeente
Meierijstad. Maar ook de vele vrijwilligers, die bij
het aanleggen betrokken waren, mogen we zeker niet
vergeten te benoemen. Deze mensen worden op een
later tijdstip nog in het zonnetje gezet.
Ruitersport Zijtaart beschikt nu over een grote binnenbak
en een buitenterrein van 45 x 70 meter.

Samen met de eb en vloed bodem zorgt dat voor een
unieke locatie; volledig bij de tijd om wedstrijden te
organiseren.
Naast dressuurwedstrijden zal er met
Pinksteren ook een springwedstrijd
plaatsvinden. Dit onder voorbehoud van de
maatregelen i.v.m. corona. Op 1ste
Pinksterdag zal wethouder mevrouw Coby
van de Pas de officiële opening verrichten.
Inmiddels is het oefenen buiten ook weer
gestart en kan je altijd een kijkje komen
nemen als je eventueel lid wil worden.
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KBO
Activiteiten april
Helaas is het corona besmettingsgevaar
nog steeds zeer kritisch. Het blijft ook
in de gemeente Meierijstad zeer hoog.
De laatste 5 weken zijn er alleen al in
onze gemeente tussen de 30 tot 80
positief geteste mensen per dag. Het ziet er naar uit dat in
april geen activiteiten namens de KBO zullen plaatsvinden.
De verlichting waarop gehoopt, laat nog even langer op
zich wachten. We zien elkaar daardoor zo weinig. Om toch
een teken van leven te geven van de KBO, dit bericht in het
Zijtaarts Belang. 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@kbozijtaart.nl. Dit geldt ook voor niet leden.

GAANDEWEG GELOVEN
Pasen is geen gemakkelijk feest.
Leven na de dood, een weggerolde steen,
de beuzelpraat van een vrouw,
die maar de halve waarheid vertelt:
alle logica ontbreekt er aan.
En dan die twee leerlingen.
Petrus natuurlijk op de eerste plaats.
Nadat de haan drie keer gekraaid had
en hij zijn ongeloof had ingezien,
is hij opnieuw haantje de voorste.
Hij bekijkt het lege graf met de ogen
van iemand die een ruimte taxeert.
Hij ziet de achtergebleven begrafenisattributen.
Verder komt hij niet.
Die andere leerling was het eerst bij het graf.
Hij wist zich door Jezus bemind
en daarom kon hij als eerste zien.
Geloven in het leven
heeft altijd te maken met een relatie.
Het heeft iets te maken

met liefde voor iemand of vriendschap.
Je hebt het niet zomaar,
je kunt het niet berekenen.
Het overkomt je eerder, gaandeweg.
Het gebeurt aan je,
waar de steen van verdriet en dood
is weggerold.
Pasen: het is een feest van op weg gaan
en inzien dat God toekomst geeft.
Wim Holterman osfs
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Hopelijk bent u bereid met enkele extra klikken onze
vereniging te steunen. Alvast onze hartelijke dank aan
iedereen die een steentje bijdraagt!
Met vriendelijke groeten
Het bestuur van Muziekvereniging Sint Cecilia Zijtaart
Sponsor gratis onze vereniging
Muziekvereniging St. Cecilia Zijtaart wil via dit bericht
iedereen herinneren aan de mogelijkheid onze vereniging te
sponsoren bij het doen van online aankopen.
Als u uw aankopen via Sponsorkliks koopt, sponsort het
bedrijf waarbij u koopt onze vereniging. Een percentage
van het aankoopbedrag gaat naar onze vereniging en het
kost u niets extra. Ruim 250 webwinkels zijn bij dit
initiatief aangesloten. Dit zijn o.a. Bol.com, Coolblue,
MediaMarkt, Jumbo en Booking.com.
Ook zijn wellicht tijdens deze periode velen onder ons
bezig om een vakantie te boeken voor korte of langere tijd.
Mocht dat middels o.a. Booking.com, Center Parcs, Airbnb,
ANWB webwinkel gebeuren, dan zou het leuk zijn als u
aan onze vereniging denkt. We hebben in het laatste half
jaar op deze wijze ruim € 300,00 bij elkaar kunnen
sprokkelen. Daar zijn we dan ook heel blij mee.

LOKAAL luistert naar wat leeft in de
samenleving!

LOKAAL ontving signalen van
inwoners en dorpsraden dat het
voor eigen inwoners, vooral in
de kleinere kernen waar weinig wordt gebouwd, moeilijk is
om een nieuwbouwwoning of een bouwkavel te kopen.
Juist als zij in het eigen dorp willen blijven wonen. Dit is
uitvoerig met een groot aantal dorpsraden besproken. Mede
dankzij hun actieve betrokkenheid zijn wij gekomen met
het voorstel voor een zogenaamd “Vangnet voor starters en
senioren”.
Woningbouw voor met name jongeren (starters) is van
essentieel belang om scholen, voorzieningen en
verenigingsleven op lange termijn te behouden. Ook voor
ouderen (senioren) die willen blijven wonen in hun eigen
dorp dienen er geschikte woningen te zijn.
Hoe werkte het ook alweer?
Op 1 april is ons voorstel in de gemeenteraad behandeld. En
1. Ga naar sintceciliazijtaart.nl en druk op de advertentie
daarvóór al in de commissie, waar ons raadslid Wern van
van Sponsorkliks. U komt nu op de website
sponsorkliks.com en bent eenmalig automatisch gelinkt aan Asseldonk het voorstel sterk verdedigde. Ondanks de steun
van de politieke partijen Lijst Blanco en Gemeentebelangen
onze vereniging.
2. U kiest op de website van Sponsorkliks de winkel waar u Meierijstad kreeg het voorstel geen meerderheid in de raad.
Zonder écht inhoudelijk op het voorstel in te gaan werd
iets wilt kopen en winkelt verder vanuit deze webpagina.
door andere partijen vooral in problemen gedacht, in plaats
Alleen op deze manier koopt u via Sponsorkliks.
van in kansen. Jammer. Het voorstel van LOKAAL,
3. U zoekt uit wat u wilt kopen en betaalt uw aankoop. U
waarbij daadwerkelijk naar de eigen inwoners is geluisterd
hoeft verder niets te doen en u betaalt niets extra’s.
en een probleem kon worden opgelost, verdiende een
eerlijke kans.
LOKAAL staat midden in de samenleving en komt op voor
de belangen van inwoners, verenigingen en bedrijven van
alle kernen in Meierijstad. Dat is onze kracht! Omdat we
niet gebonden zijn aan landelijke programma’s kunnen we
de beste keuzes maken voor uw woon- en leefomgeving.
Lokale thema’s vragen namelijk om lokale oplossingen.
Lokaal blijft luisteren en gelooft in kansen en
mogelijkheden!
Marja vd Heijden,
raadslid Lokaal Meierijstad

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 30 nr. 27

7 april 2021 – 14 april 2021

pagina 5

Toen Annelies aangaf dat ze niet wilde dat hij dat met zijn
dochter besprak, en hij ook dit weer met dochter deelde,
ging het nog verder mis. Annelies mocht zich er (volgens
dochter) niet mee bemoeien wat haar vader en zij
bespraken. Bovendien gaf dochter haar vader natuurlijk
gelijk bij elk ruzietje.
Loyaliteit tussen vader en dochter is volkomen normaal,
Geen stiefmoeder en toch in het verdomhoekje maar dat vader zijn dochter belast met de ruzies van
hemzelf met zijn vriendin, dat is onverstandig. Op de eerste
Annelies woont al enkele jaren met de liefde van haar
plaats moet hij daar de kinderen niet mee belasten, maar op
leven. Ze zijn over het algemeen heel gelukkig samen. Toch
de tweede plaats betekent dat nog meer onderlinge
blijft er iets dwars zitten.
strubbelingen tussen Annelies en zijn dochter. Daar wordt
Haar man heeft twee dochters (35 en 32 jaar), die beiden
het niet beter van.
ook al weer getrouwd zijn en kinderen hebben. De oudste
Ik leerde het stel hun ruzies voortaan zelf te beslechten en
dochter is het grote probleem; zij heeft vanaf het begin
bovendien begreep vader later ook dat hij het voor iedereen
tussen vader en Annelies in gestaan. Steeds liet ze
moeilijk had gemaakt door de conflicten te delen met zijn
overduidelijk blijken dat mevrouw geen positie had en ook
dochter. Annelies wordt nooit de vriendin van dochter,
nooit zou krijgen, wat haar betrof. Annelies mocht geen
maar de relaties zijn genormaliseerd sinds hij dat niet meer
oma zijn van haar kinderen. De jongste dochter was ook
doet. Het geeft hem zélf ook meer rust.
niet erg blij met de komst van Annelies, maar zij duldde
haar nog enigszins. Inmiddels is dát contact verbeterd.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Maar t.a.v. de oudste dochter blijven er steeds problemen.
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
Haar man gaat regelmatig alleen naar zijn dochters op
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
bezoek, wat Annelies niet zo erg vindt. Maar wat ze dan
later bemerkt is dat haar man dingen hoort van zijn dochter
die hij “moet doorbrieven” van zijn dochter, bv. dat
Gevonden voorwerpen:
Annelies ervan verdacht werd te stoken tussen vader en
dochter. Annelies was er achter gekomen dat vader tegen
gevonden voorwerpen kunnen worden ingeleverd
zijn dochter ook verteld had over probleempjes die er zo af bij het Dorpshuis. Melden van gevonden (of
en toe speelden tussen Annelies en hem. Iedere relatie kent
verloren) voorwerpen kan via een email naar
wel kleine (en grotere) strijdpunten, en vader was zo
dorpsnieuws@zijtaartsbelang.nl.
onverstandig geweest om die met zijn dochter te delen.
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101ste Airborne Divisie om samen de doorbraak van de
Duitsers ongedaan te maken. Op 25 september reed
tankcommandant Newman door het licht beboste gebied en
terwijl hij de Duitsers naderde, zag hij in de verte een
Duitse Jagdpanther. Hij loste direct een schot maar het
projectiel ketste af op het schuine pantser van de Duitser.
De Jagdpanther vuurde meteen terug en raakte de tank van
Newman. Hij probeerde nog terug te rijden om dekking te
zoeken maar kreeg toen een voltreffer en de hele
bemanning was op slag dood. De tank brandde nog uren….
De bemanning werd naast de Logtenburg begraven. In
1946 zijn ze overgebracht naar het Britse oorlogskerkhof in
Uden.
Toen Doris Newman in 1997 het kruis ophing, was dit de
eerste keer dat ze op de plek was waar haar man was
gesneuveld. Dit betekende veel voor haar.
Na zo’n 24 jaar in weer en wind aan de eik gehangen te
hebben, was het kruis dermate rot dat het vervangen moest
worden. Het is een klein monumentje op een plek die niet
direct opvalt. Maar toch is het een bijzondere locatie met
een triest verhaal en een mooie plek om te gedenken, zoals
Doris Newman dat deed. Gelukkig is het een regelmatig
Al sinds 3 mei 1997 hangt op de Logtenburg een kruis
bezochte locatie door geïnteresseerden in de geschiedenis
tegen een eik. Het kruis is destijds ontworpen en gemaakt
van Market Garden.
door Louis Kleijne uit Sint-Oedenrode. In het bijzijn van
Daarom hebben de initiatiefnemers (Jurgen Swinkels en
Doris Newman, de weduwe van Britse Lance Sergeant
namens Stichting Eerdse Molen, Henk van den Oetelaar &
Tommy Newman, is het kruis opgehangen om haar man te
Erwin Janssen) actie ondernomen en een nieuw kruis
herdenken.
gemaakt. De originele plaat met de namen van de
Op 25 september 1944, tijdens
gesneuvelden is behouden en teruggebracht op het kruis. De
operatie Market Garden, is op de
initiatiefnemers hopen hiermee dat velen die deze
Koevering de Sherman tank van
historische locatie bezoeken een moment stilstaan bij wat er
Sergeant Newman uitgeschakeld,
hier (en in heel Meierijstad) is gebeurd tijdens Market
waarbij hij en zijn bemanning
Garden.
Huggins en Hollis omkwamen. De
De woorden van Doris Newman: “The Dutch still
locatie bevindt zich ter hoogte van de
understand very well why our boys gave their lives, that
Logtenburg/Veghelseweg (waar nu de
still gives me most comfort!”. Laten we dat in ere houden.
A50 ligt), op de grens van SintOedenrode, Eerde en Zijtaart.
De Duitsers hadden op deze plek de
“Hell’s Highway” doorbroken om daarmee de aanvoer van Gebruik van de geldautomaat in Dorpshuis
Tijdens de Coronavirus COVID-19 sluiting kan de
manschappen en voorraden te blokkeren die hard nodig
geldautomaat toch worden gebruikt van maandag tot
waren meer noordelijk om in het bijzonder de troepen bij
Arnhem te bereiken. De eenheid van Sergeant Newman, 44 en met vrijdag vanaf 09:00 uur tot 18:00 uur.
Royal Tank Regiment, was toegevoegd aan troepen van de

Newman 2021 Logtenburg

