Koningsdag in Zijtaart
Dinsdag brengen onze Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima tussen
11.00 en 14.00 uur een bezoek aan Zijtaart. Inmiddels hebben 90 kinderen zich
aangemeld om deze dag samen met ons Koninklijk paar te vieren. In totaal zijn er 8
opdrachten in en om ieder zijn thuis. De eerste opdracht is, verkleed je zo koninklijk
mogelijk. De andere opdrachten vind je in de goody bag, die maandag af te halen is.
Aan alle bewoners van Zijtaart de vraag om de vlag uit te hangen.
Het Koninklijk paar zal met koets door Zijtaart rijden en genieten van ons mooie
dorp.
Koninklijke groetjes
“Koningsdag!” van EGZ Evenementen Groep Zijtaart.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Voor het bijwonen van deze viering graag aanmelden bij Christien van Helvoirt, tel.
(0413) 36 58 61 of per e-mail.
Zondag: 25 april 10.30 uur Eucharistieviering Pater W.Holterman
Wij gedenken: Riek van Boxmeer- Henst (vanw.verjaardag);
Jaargetijde Pastoor Verra

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance
112
Huisartsenpost:
088-876.50.50
Avond, nacht en het weekend
Politie
direct
Wijkagent Zijtaart
Brandweer direct
Ambulance direct
Stadhuis Veghel en storingsnr.

0900-8844
0900-8844
073-61.23.123
0412-63.15.15
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

Jaargang 30 nr. 29
21 april – 28 april 2020

© zijtaarts belang
Banknr.:
NL69RABO0160809002
t.n.v. Stg. Dorpsnieuws
Zijtaarts Belang
Rabobank Uden-Veghel

Kopij voor nr. 30
Inleveren uiterlijk
26 april 19.00u bij:
Jac Schuurmans
Corsica 10 A
Tel. (0413) 35 05 64 of
Email: Dorpsnieuws@
ZijtaartsBelang.nl
Website:
www.ZijtaartsBelang.nl

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 30 nr. 29

21 april 2021 – 28 april 2021

pagina 2

BELANGETJES

Geen editie in 2021 vanwege Corona maatregelen

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

Schijndels ‘1 Ander Festival’
verplaatst naar juni 2022

Vorig jaar werd de 27e editie van het jaarlijkse 1 Ander
Festival in het Schijndelse Kloosterpark vanwege alle
corona maatregelen verplaatst naar juni 2021. Helaas
LAATSTE KLEDINGINZAMELING
gaat het de organiserende Stichting Anders ook dit jaar
MENSEN IN NOOD IN ZIJTAART
nog niet lukken om het festival te realiseren op de voor
het festival kenmerkende wijze: een ongedwongen
In de jaren vijftig is in Zijtaart begonnen met het
ontmoetingsfeest zonder afstand en andere beperkingen.
inzamelen van kleding. Daar gaat binnenkort een einde
Het 1 Ander Festival wordt daarom nogmaals verplaatst
aan komen.
en staat nu gepland in het weekend van 11 en 12 juni
In 1947 werd door Pater Werenfried van Straaten
2022.
begonnen met inzamelen van kleding, voedsel en geld
Het 1 Ander Festival is hét culturele ontmoetingsfeest van
voor vluchtelingen in de voormalige Oost-Duitse
Schijndel en omstreken. Naast veel muziek uit alle
provincies. Zo werd Oostpriesterhulp opgericht. Deze
windstreken is er op het festival ook volop ruimte voor
"Spekpater", zoals hij werd genoemd, betrok steeds veel
(straat)theater, kunstprojecten, een kinderplein, het Phoenix
mensen bij de landelijke campagnes. Zijn werk werd al
Cultuurplein, foodtrucks en een feel good markt. Daarbij
gauw steeds verder uitgebreid. Zo kwam hij bij
wil het 1 Ander Festival ook een statement maken en
vrouwenorganisatie de Boerinnenbond (de latere
aandacht geven aan de thema’s tolerantie, vrijheid en
KVO) om steun voor zijn werk te vragen. Elk dorp had
duurzaamheid. Het geplande programma van de 27e editie
contactadressen waar belangeloos kleding werd
zal voor zover mogelijk mee verhuizen naar de nieuwe data
ingezameld.
in 2022. Meer informatie kunt u vinden op de website
Oostpriesterhulp ging in de nieuwe tijd op in Cordaid
www.1anderfestival.nl .
Mensen in Nood, een koepelorganisatie die wereldwijd
mensen helpt bij natuurrampen en oorlogen.
Maar na ruim 60 jaar komt er helaas een einde aan de
kledinginzameling in Zijtaart.
Bij mevr. van Kasteren kunt u geen kleding meer
brengen.
De laatste kledingactie in Zijtaart is woensdag 28
april alleen nog bij mevr. J. van Boxmeer, Pater
Vervoortstraat 18. U kunt uw kleding en schoenen op
deze dag tot 13.00 uur brengen.
Namens Mensen in Nood bedankt voor uw
jarenlange hulp

Keldonkse Brug tijdelijk afgesloten
voor wegverkeer
De Keldonkse 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.
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KBO
Activiteiten week 17:
Helaas is het coronabesmettingsgevaar
nog steeds zeer kritisch. Het blijft ook
in de gemeente Meierijstad
onveranderd hoog. Ook in de laatste
week van april zullen er geen activiteiten namens de KBO
kunnen plaatsvinden. Het zou kunnen dat tijdens de
persconferentie van dinsdag 20 april wat kleine
verlichtingen worden aangekondigd voor na
Koningsdag(?).
Het moment dat we weer aan de slag kunnen komt echt
steeds dichterbij. Steeds meer mensen zullen op kortere
termijn al 1 keer gevaccineerd zijn! 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
via info@kbo-zijtaart.nl.

VOLGENS DE SCHRIFTEN
De gemartelde Jezus leeft.
Zijn handen en voeten,
het eten van geroosterde vis,
zijn voldoende bewijs daarvan.
Met wonden en al
wordt Hij herkend
n het breken van het brood
en in het lezen van de Schriften.
Hij komt tot leven
waar mensen aan delen toekomen.
Gebroken en gedeeld brood,
gedeelde inspiratie:
zij zijn vindplaats
voor de Verrezen Jezus.
Delen van wat we hebben
en van wat we voor elkaar zijn:
daarin komt de trouw van God
hartverwarmend aan het licht.
Waar we er helemaal zijn voor elkaar,
daar laat God zich zien
als een God van levenden.
Hij schenkt toekomst,
Hij is een bevrijder,
zelfs uit de afgrond van de dood.
Zo is Hij onze God
volgens de Schriften:
een en al Belofte en Leven,
toen en ook vandaag
voor alle mensen van goede wil.
Wim Holterman osfs
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Samen voor een vitaler Meierijstad
De gemeente Meierijstad gaat, Vitaliteitsakkoord ontwikkelen.
Dit akkoord richt zich op het voorkomen van overgewicht,
problematisch alcoholgebruik, roken en psychische samen met
lokale partijen en inwoners, een Lokaal problemen. Sporten en
bewegen is een belangrijk middel bij de preventie hiervan. Aan
de basis van het akkoord ligt dan ook de Sportnota ‘Sportief in
Beweging’ uit 2018. Het te ontwikkelen Vitaliteitsakkoord sluit
daar op aan.
Met sport en bewegen vitaliteit verbeteren
Het ontwikkelen van het Vitaliteitsakkoord doet de gemeente
samen met sportverenigingen, sportraad, GGD, wijk- en
dorpsraden, zorgprofessionals, welzijnspartijen en bedrijven.
Deze week spraken de partners over de mogelijkheden om sport
en bewegen nog meer in te zetten om zo de vitaliteit van de
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inwoners verder te verbeteren. Alle ideeën worden gebruikt bij
het opstellen van het Lokaal Vitaliteitsakkoord.
Wethouder Coby van der Pas: ‘In Meierijstad geloven we in de
kracht van sport en bewegen als onderdeel van een gezonde
leefstijl, maar ook om gevoelens van eenzaamheid tegen te gaan,
te ontstressen; kortom het welzijn van onze inwoners te
stimuleren. Goed om te zien dat zoveel partners zich betrokken
voelen bij de totstandkoming van dit Vitaliteitsakkoord. Met dit
akkoord kunnen we samen de vitaliteit van zoveel mogelijk
inwoners nog een extra boost gaan geven’.
Het Vitaliteitsakkoord volgt op het Nationaal Preventieakkoord.
De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
lanceerde dat in 2018. In het landelijke akkoord hebben meer dan
70 landelijke organisaties afspraken gemaakt om de gezondheid
van alle Nederlanders te bevorderen. Het Nationaal
Preventieakkoord richt zich hoofdzakelijk op het terugdringen
van gezondheidsschade als gevolg van roken, alcoholgebruik en
overgewicht.
Ook ideeën?
Wil jij ook meepraten over een vitaler Meierijstad? Ideeën zijn
zeer welkom en kunnen doorgegeven worden aan de formateur
van het vitaliteitsakkoord, Jos Kuipers van Sportservice NoordBrabant, via j.kuipers@ssnb.nl.

