Oproep: kom je bibliotheekboeken inleveren
Vanwege de coronamaatregelen zijn de bibliotheken gesloten. Als alternatief
kunnen bibliotheekleden gereserveerde boeken ophalen bij de ‘Afhaalbieb’. Daar
wordt gretig gebruik van gemaakt. Ook kunnen mensen geleende materialen
coronaproof terugbrengen. Bibliotheekmedewerkers merken echter dat er veel
uitgeleend wordt, maar weinig ingeleverd. Daarom roept de Bibliotheek nu op om
gelezen boeken terug te komen brengen.
Heb je nog een stapel bibliotheekboeken thuis liggen? Kom ze dan inleveren! Op
die manier voorkom je dat de Bibliotheek bij heropening te kampen heeft met lege
kasten. Daar maak je niet alleen de Bibliotheek blij mee, maar vooral ook andere
leners. Zij zitten misschien wel te wachten op het boek dat jij nog thuis hebt liggen.
Doordat leners boeken minder snel inleveren, loopt de wachttijd voor populaire
titels nu nog wel eens op.
Om het makkelijker te maken om materialen in te komen leveren, verruimt de
Bibliotheek Veghel haar openingstijden. Vanaf 12 april is het afhaal- en
inleverloket op maandag t/m zaterdag tussen 10.00 en 15.00 uur geopend.
Openingstijden van de overige afhaalpunten zijn te vinden via
www.bibliotheekmeierijstad.nl.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Voor het bijwonen van deze viering graag aanmelden bij
Christien van Helvoirt tel.nr. 0413-365861 of per mail.
Zondag: 18 april 10.30 uur Eucharistieviering Pater W.Holterman
Wij gedenken: Jaargetijde Bertha Oppers- van Erp: Cor Oppers: Jan van den Tillaart:
Tijn en Narda van Stiphout- van Kemenade

De aangepaste vorm van de Vastenaktie heeft toch nog het mooie bedrag van
€ 247,50 opgebracht. Daarvoor hartelijk dank.
MOV Zijtaart

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
Verloren: Samsung telefoon in wit hoesje. Meer
informatie of terugbezorgen via tel. 06 - 485 253 14.

Vroeger …
Vroeger, een woord wat van alles bij ons op kan roepen.
Als je het woord gebruikt kun je al gauw reacties krijgen
dat je oud bent of conservatief. Dat je verandering en
vooruitgang in de weg staat. Want zeg nu zelf: vroeger was
toch alles beter? Of toch niet?
Het ligt er maar net aan hoe je naar dat woord kijkt. Want
eigenlijk is alles wat er achter ons ligt, altijd vroeger. En
wat er toen was hoeft niet altijd beter te zijn dan hoe het nu
is. In tegendeel, vaak is het andersom: wat er nu is, is beter
dan vroeger.
Maar vroeger, nog niet eens zoveel jaren geleden, kenden
we nog geen eikenprocessierups. Het zal niet zo lang meer
duren of de eikenbomen rond het dorp zitten weer vol met
die vervelende beestjes.
En vroeger, nog minder lang geleden, kenden we het
griepvirus, maar dat was het wel zo’n beetje op virusgebied.
Jaarlijks terugkerend, maar inmiddels wel bekend. Kijk
eens waar we nu staan. We verlangen met zijn allen graag
terug naar vroeger.
Kijk en loop je nu rond in Zijtaart, dan zijn er zo aan het
einde van de werkdag veel opritten, waar twee auto’s
geparkeerd staan. Soms noodzaak voor het werk. Vaak ook
wel heel gemakkelijk als je partner werkt en je soms zelf
ook wel even weg wilt. Dan komt er een autootje voor de
deur. Maar ook die tweede auto begint al wat van vroeger te
worden. Er komen nieuwe ideeën en andere oplossingen.
Nog nieuw, in de kinderschoenen en zeker geen onderdeel
van vroeger: het initiatief in Zijtaart om te komen tot een
deelauto voor het dorp. Rekensommen maken duidelijk dat
deze manier van het delen van een auto veel goedkoper is
dan de tweede auto voor de deur. Het initiatief wordt
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Op 15 april 2021
Albert Thijssen 90 jaar!
Gefeliciteerd
kinderen en kleinkinderen
Zijtaartseweg 16a
werkelijkheid wanneer voldoende mensen de deelauto
willen gaan gebruiken.
Een ontwikkeling “voor de toekomst” dus.
Maar hoe lang zal het duren voor we het hebben over die
deelauto van vroeger?
Wilt u later kunnen vertellen dat u vroeger ook al bij die
deelauto betrokken was, mail ons dan op:
gedeeldvervoerzijtaart@gmail.com.
(En ook wanneer u gewoon op de hoogte wilt blijven, een
vraag heeft, een positief bericht wilt sturen of met ons mee
wilt denken.)
Namens Werkgroep Gedeeld Vervoer Zijtaart
Annika de Koning, Marleen Krol, Lea vd Elzen, Hanneke
van Asseldonk, Harrie vd Linden
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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.
Op 11 april werden in onze gemeente
maar liefst 50 personen positief getest.
Ondanks eerder aangekondigde versoepelingen is het
vrijwel zeker dat tot 28 april geen activiteiten namens de
KBO kunnen 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@kbo-zijtaart.nl. Dit
geldt ook voor niet leden.
THOMAS

Hij was een man uit één stuk,
een echte volgeling.
Hij was bereid om met Jezus te sterven.
Na Pasen trok hij zich niet terug
achter gesloten deuren.
Geloven was voor hem niet
bevangen zijn door angst.
Eerder was hij een realist,
een die aan lijden en dood
een plaats wist te geven.
Hij moést de wonden van de Gekruisigde
kunnen herkennen in de Verrezene.
Toen hij zijn Meester zo mocht ontmoeten,
toen ging hij door de knieën.
Als eerste van de leerlingen
sprak hij zijn geloven uit:
"Mijn Heer en mijn God"!
Hij was ervan overtuigd:
de Gekruisigde leefde!
Daarvan heeft hij toen
in lief en leed getuigd.
Hij is niet de ongelovige,
maar degene die écht gelooft;
een realist met beide voeten
in de harde werkelijkheid;
voor ons een voorbeeld
om te gaan geloven
midden in onze wereld.
Wim Holterman osfs
.
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Felicitatie.
Op maandag 19 april is
Pater Issag Jsudass jarig.
Hij bereikt op deze dag de
leeftijd van 45 jaar.

Lang deze weg wil de
Parochie Zijtaart hem
feliciteren met zijn
verjaardag en hem een hele
fijne dag toewensen.

Zuid-Willemsvaart: Erpse Brug
tijdelijk afgesloten voor wegverkeer
Afsluiting van 28 tot en met 30 april 2021.
De Erpse Brug bij Keldonk in de gemeente Meierijstad
is op woensdag 28 april 2021 van 07.00 uur tot en met
vrijdag 30 april 00.00 uur afgesloten voor wegverkeer in
verband met onderhoudswerkzaamheden. Istimewa Elektro
vervangt dan in opdracht van Rijkswaterstaat het ICTsysteem voor de bediening van de brug.
Tijdens de werkzaamheden wordt de brug lokaal bediend
voor de scheepvaart. Schepen ondervinden zodoende naar
verwachting weinig hinder van de werkzaamheden. Na het
vervangen van het ICT-systeem zal de Erpse Brug niet
langer vanuit de bediencentrale Schijndel worden
aangestuurd, maar vanuit de hoofdbediencentrale van
Rijkswaterstaat in Tilburg.
Omleiding wegverkeer
De Erpse Brug is gedurende de drie werkdagen van 28 tot
en met 30 april geheel afgesloten voor wegverkeer. Er
geldt dan een omleidingsroute via de Maxwell Taylorbrug
in Veghel om de Zuid-Willemsvaart over te kunnen steken.
Deze alternatieve route staat met gele borden aangegeven.
Verbeteren ICT-systemen
De beweegbare bruggen en sluizen in de ZuidWillemsvaart en het Wilhelminakanaal kampen de laatste
tijd vaker met storingen. Een deel van de storingen heeft te
maken met het verouderde bedieningssysteem dat nu nog
op 18 objecten draait, waaronder de Erpse Brug. Daarom
heeft Rijkswaterstaat besloten het ICT-systeem bij deze 18
objecten in 2021 aan te pakken in plaats van tussen 2022 en
2026, zoals oorspronkelijk gepland. De globale planning
staat op de overzichtskaart aangegeven. Scheepvaart en/of
wegverkeer worden per object te zijner tijd geïnformeerd
over de exacte werkperiode en eventuele hinder.
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Meehelpen in huis en andere regels

Het komt zó vaak voor dat mensen aangeven dat hun
kinderen zo lamlendig op bed blijven liggen, niet luisteren,
niet meehelpen, hun rommel laten slingeren. Soms merk ik
hierin een verschil tussen de ouders: moeder vindt dat ze
best meehelpen, vader ergert zich suf, of andersom. Bij dit
soort problemen zit het probleem eigenlijk tussen de
ouders: ze zijn het niet met elkaar eens….
Natuurlijk moeten de ouders elkaar steunen, aan de andere
kant weten kinderen heus wel bij wie ze iets voor mekaar
kunnen krijgen (en bij wie zeker niet!). Dus ze weten hoe
de ouders erin staan. Van mama mag dit niet, maar we
vragen het aan papa.
Maar als je elkaar openlijk niet steunt dan wordt het lastig.
Daarom los ik dit soort problemen vaak op door ouders met
elkaar te laten overleggen wat zij juist vinden. Want dan
gaan ze elkaar wél steunen. Het gaat tenslotte ook niet om
wat IK vind.
Soms merk ik dan dat de een maar toegeeft om van het
gezeur af te zijn, maar ook dat is niet handig. Want
eigenlijk is men het dan niet eens met het uitgestippelde
beleid en dan gaat men vaak toch muiten. Soms kan er beter
een stevig meningsverschil zijn, dan dat de ander maar alles
goed vindt (voor de lieve vrede). Ik heb een keer
meegemaakt dat ouders hun kinderen dreigden mij in te
schakelen. Dat helpt maar kort en maakt hen zélf zwakker.
Als je wijzigingen wilt doorvoeren in je gezin moet je als
volwassenen een plan de campagne maken. Wat willen we
veranderen? Wat stellen we liefst als positieve sanctie? Hoe
gaan we het “verkopen” (met andere woorden: wat hebben
de kinderen er bij “te winnen”). En dan gaat het niet om
geld of andere beloningen krijgen, maar meer om de
afwezigheid/afname van ruzie. En dat kun je ook dan weer
positief presenteren; een betere sfeer en gezelligheid in
huis. En elk plan is slechts een plan, dus geef jezelf de
ruimte om dit (met beleid) aan te passen. Dus evalueer. Dat
is net zo belangrijk dan het plan presenteren.
Natuurlijk is het verstandig dit van jongs af aan te doen,
maar ook bij grotere kinderen kan daar nog wel wat in
veranderd worden. Maar dan is het vormen van een team
(goed ouderschap) belangrijk, en dan zul je er samen iets

aan moeten doen. Hebben jullie ook dit soort dingen?? Bel
of mail voor een gesprek. Vaak is dat al voldoende.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Dodenherdenking 2021 in Meierijstad

Ook dit jaar is Dodenherdenking anders dan in andere
jaren. Grote bijeenkomsten zijn niet toegestaan en dat
betekent onder meer dat de herdenkingsbijeenkomst zoals
die normaal gesproken in Odendael in Sint-Oedenrode
wordt gehouden en de voorstelling in de Blauwe Kei in
Veghel niet doorgaan.
Film ‘Stille getuigen’ De gemeente Meierijstad besteedt
daarom op een andere manier aandacht aan
Dodenherdenking. Het script dat voor 2020 door de
werkgroep Dodenherdenking Veghel is
geschreven wordt verfilmd. Omroep Meierij
TV zendt deze film op 4 mei 2021 vanaf
20.15 uur elk uur (gedurende 24 uur) uit na
het nieuwsprogramma RondOM. Ook wordt
deze film op het YouTube kanaal van de
gemeente Meierijstad geplaatst. De film
verhaalt over gebeurtenissen in kamp
Kuching in voormalig Nederlands-Indië.
Bloemen leggen
Alle inwoners van Meierijstad worden
uitgenodigd om gedurende de gehele dag
zelf bloemen te leggen bij de verschillende
oorlogsmonumenten of oorlogsgraven die
Meierijstad kent. Men dient daarbij de op dat
moment geldende RIVM-richtlijnen in acht
te nemen.
Vlag halfstok
De gemeente Meierijstad vraagt iedereen
ook om op 4 mei van zonsopkomst tot
zonsondergang de vlag halfstok te hangen..
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Grijze haar hier, rimpel daar.

Je kunt het niet aan haar zien,

Dit menneke wordt 16 april 50 jaar.

maar onze Sarah is vandaag 5 x 10

