Vrijdag 1 oktober: herstart Buurt Keezen competitie
Vrijdag 15 oktober: Zijtaarts Keezen Kampioenschap
Optimistisch als we zijn, gaan we alles voorbereiden om in het najaar weer de oer-gezellige
buurtkeezenavonden te kunnen starten! Het zal zeker wennen zijn en we moeten uiteraard
ons houden aan de regels die dan gelden, maar wij denken wel dat we weer met een
behoorlijk grote groep mensen het spel kunnen spelen.
Inschrijven
Omdat “Zes!” niet precies weet wie allemaal wèl zou kunnen/willen meedoen aan de
buurtcompetitie, vragen wij iedere buurt en alle (ook nieuwe) speelparen zich op te geven
voor de herstart in oktober. De nieuwe inschrijving start op 1 september 2021. Voor die tijd
kunnen we – daar gaan we van uit – de verdere noodzakelijke informatie doorgeven. Tot
die tijd kunt u zich alvast voorbereiden op de mogelijke deelname en met welke naam.
Zijtaarts Keezen Kampioenschap: 15 oktober 2021
Dit grandioze festijn willen we ook weer graag opstarten! Alles was natuurlijk al
voorbereid in 2020, maar door de lockdown van half maart 2020 kon niets meer
gerealiseerd worden.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Voor het bijwonen van deze viering graag aanmelden bij
Christien van Helvoirt tel.nr. 0413-365861 of per mail.
Zondag: 2 mei 10.30 uur Eucharistieviering Pater W. Holterman
Wij gedenken: Jaargetijde Jan van de Ven: Overl. ouders van de Ven- Aarts en dochter Zus
van de Ven: Henk en Annie van de Ven- van Zutphen: Dinie Vogels- van der Burgt en
overl. familie van der Burgt
Mededeling:
Pater Issag Jesudass is door de Bisschop Gerard de Korte gevraagd om pastoor van de
Parochie Heilige Willibrordus Gemert (met 6 kerkdorpen) te worden. Hij heeft deze
benoeming aanvaard en begint op 1 juni. Wij vinden het wel jammer dat hij weg gaat maar
gunnen hem van harte deze opstap in zijn carrière, de bisschop van Den Bosch zal z.s.m.
voor een vervanger zorgen.

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
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Natuurlijk hebben we de
gegevens van toen bewaard en
de inschrijfgelden veilig
gesteld. Maar veel is
veranderd!
Daarom ook hier het verzoek
zich opnieuw op te geven (Na 1 september. Voor de teams
die al betaald hebben gratis. Teams die zich terugtrekken
krijgen het inschrijfgeld retour.) Nadere informatie volgt.
In de hoop dat alles volgens plan gaat verlopen wensen wij
allen een goede, open en “vrije” tijd toe!

“Zes!” van EGZ Evenementen Groep Zijtaart

Op dit moment vinden wij het nog net te vroeg om onze
collecte 2021 te houden.
We hopen dat alle maatregelen en het vaccinatieprogramma
nu snel hun vruchten af zullen werpen in de strijd tegen het
corona virus, zodat we onze 8e Goede Doelen Week kunnen
houden in september of oktober. Voor de zomervakantie
zullen wij u dan informeren over de definitieve data.
Werkgroep Goede Doelen Week Zijtaart

Interpunctie

BELANGETJES
Gezocht:
wij zoeken een tuinman. Bel 06 - 519 236 48
of mail am.verhoeven.zijtaart@outlook.com

Had ik dat maar eerder geweten…..
Helaas is het nog eerder uitzondering dan regel dat
gescheiden ouders bij het aangaan van een nieuwe relatie
zich tevoren op de hoogte stellen van do’s en don’ts. Om
over een gedegen voorbereiding nog maar niet te
spreken….
Nieuwe partners zijn smoorverliefd en zijn ervan overtuigd
dat zij de hele wereld aankunnen. Ik hoorde gisteren
iemand zeggen: ouders zijn dan tijdelijk verminderd
toerekeningsvatbaar. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet
verantwoordelijk zijn.
Gelukkig zijn er ook samengestelde gezinnen waar het een
gezellige boel is. Waar de ouders zich permissief opstellen,
de ex-partners niet al te moeilijk doen, de kinderen goed
met elkaar kunnen opschieten, en het belangrijkste: waar de
stiefouder zich op de achtergrond plaatst.
Op de roze wolk verblijven is tijdelijk, zijn vuile sokken of
haar matige kookkunst verdragen blijft meestal. Ook blijft
het opvallend dat vrouwen (stief/bonusmoeders) meer
geneigd zijn om de zorg voor kinderen op zich te nemen
dan stief/bonusvaders. Voor een deel zit dit ingebakken,
voor een deel ook wordt het verwacht van de buitenwereld.
Men heeft het regelmatig over “moederen” en zelden over
“vaderen”. Na verloop van tijd ontstaat er vermoeidheid:
verdorie, ik sjouw me een ongeluk en wat krijg ik? Stank
voor dank. En dat klopt. Kinderen zijn niet dankbaar, ook
niet naar hun eigen ouders. En daar waar de loyaliteit bij
kinderen wél eindeloos is naar eigen ouders, is die er niet
naar stief/bonusouders.
Nu valt het ook niet mee voor stiefmoeders om zich op de
achtergrond te houden, zeker niet als zij meer tijd
doorbrengen met de kinderen van hun vriend. Want
corrigeren is bij kinderen nu eenmaal nodig zo af en toe, en
hoe verhoudt zich dat met “op de achtergrond blijven”?
Er is geen standaardoplossing, maar meestal gaat het erom
dat de ouders elkaar mandaat geven om te handelen. En dat
de kinderen hiervan op de hoogte zijn.
Hoe je dat doet? Daarover een andere keer meer.
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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KBO
Activiteiten Week 18:
Helaas is het Coronabesmettingsgevaar
nog steeds zeer kritisch en zijn de
ziekenhuizen overvol. Ook in de eerste
volle week van mei zullen er geen activiteiten namens de
KBO kunnen plaatsvinden. Het moment dat we weer aan de
slag kunnen komt echt steeds dichter bij!!! 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 om daarom te
vragen via info@kbo-zijtaart.nl .

HERDER ZIJN
Herder zijn is geen sinecure,
niet iets van ‘zomaar even doen’.
Het vraagt om trouwe nabijheid,
om lieve vastberadenheid.
Een herder ziet de ander aan
met ogen van respect en behoud.
Hij gunt alle goeds
en schept daarvoor voorwaarden.
Hij stuurt naar grazige weiden,
naar leven in overvloed,
naar recht en vrede zonder einde.
Een herder laat niemand vallen.
Hij is er: als een stut en steun
in goede en in kwade dagen.
Hij geeft van zijn leven,
van zijn liefde en solidariteit.
Hij is een mens uit één stuk,
begaan met mens en wereld,
in Gods naam.
Geroepen zijn wij allen
om elkaars herder en hoeder
te worden,
om van ons leven te geven
voor andermans geluk en toekomst.
De enige Goede Herder
is daartoe ons voorbeeld,
onze bron van inspiratie.
Hij nodigt uit te leven
in trouw aan mensen
en aan God, ons leven lang.
Wim Holterman osfs
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het opvallend dat vrouwen (stief/bonusmoeders) meer
geneigd zijn om de zorg voor kinderen op zich te nemen
dan stief/bonusvaders. Voor een deel zit dit ingebakken,
voor een deel ook wordt het verwacht van de buitenwereld.
Men heeft het regelmatig over “moederen” en zelden over
“vaderen”. Na verloop van tijd ontstaat er vermoeidheid:
verdorie, ik sjouw me een ongeluk en wat krijg ik? Stank
voor dank. En dat klopt. Kinderen zijn niet dankbaar, ook
niet naar hun eigen ouders. En daar waar de loyaliteit bij
kinderen wél eindeloos is naar eigen ouders, is die er niet
naar stief/bonusouders.
Nu valt het ook niet mee voor stiefmoeders om zich op de
achtergrond te houden, zeker niet als zij meer tijd
doorbrengen met de kinderen van hun vriend. Want
corrigeren is bij kinderen nu eenmaal nodig zo af en toe, en
hoe verhoudt zich dat met “op de achtergrond blijven”?
Er is geen standaardoplossing, maar meestal gaat het erom
dat de ouders elkaar mandaat geven om te handelen. En dat
de kinderen hiervan op de hoogte zijn.
Hoe je dat doet? Daarover een andere keer meer.

Interpunctie
Had ik dat maar eerder geweten…..
Helaas is het nog eerder uitzondering dan regel dat
gescheiden ouders bij het aangaan van een nieuwe relatie
zich tevoren op de hoogte stellen van do’s en don’ts. Om
over een gedegen voorbereiding nog maar niet te
spreken….
Nieuwe partners zijn smoorverliefd en zijn ervan overtuigd
dat zij de hele wereld aankunnen. Ik hoorde gisteren
iemand zeggen: ouders zijn dan tijdelijk verminderd
toerekeningsvatbaar. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet
verantwoordelijk zijn.
Gelukkig zijn er ook samengestelde gezinnen waar het een
gezellige boel is. Waar de ouders zich permissief opstellen,
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
de ex-partners niet al te moeilijk doen, de kinderen goed
met elkaar kunnen opschieten, en het belangrijkste: waar de Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
stiefouder zich op de achtergrond plaatst.
Op de roze wolk verblijven is tijdelijk, zijn vuile sokken of
haar matige kookkunst verdragen blijft meestal. Ook blijft
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RIOOLREINIGING EN INSPECTIE 2021
In de maanden april, mei en
juni inspecteren en reinigen
we een deel van het
rioolstelsel. De komende
periode worden er zo’n
38.000 meters bewerkt,
verspreid over diverse kernen van de gemeente.
De planning ziet er als volgt uit: Week 21/22: Zijtaart
Het reinigen gebeurt met een hogedrukspuit en het
inspecteren van het riool met een zelfrijdende robot camera
die filmopnames van de binnenkant van de rioolbuis maakt.
De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen
7:00 en 18:00 uur en worden uitgevoerd door Nieuwco
B.V. Als een straat aan de beurt is krijgen aanwonenden
een brief van de aannemer. Daarin staat nadere informatie
over de werkzaamheden. De voertuigen die de
werkzaamheden uitvoeren verplaatsen zich regelmatig en
staan dan kort op één plaats stil. Tijdens de werkzaamheden
kan het daardoor voorkomen dat de straat even geblokkeerd
is voor het verkeer.’
Als u vragen heeft of meer wilt weten kunt u contact
opnemen met de gemeente, telefoon 14 0413. U kunt ook
een melding openbare ruimte maken via
www.meierijstad.nl/melden of via de Mijngemeente app.
Voor de actuele planning en vragen over de uitvoering
verwijzen wij u naar de site van Nieuwco B.V.;
www.nieuwco.nl.

VERORDENING FYSIEKE LEEFOMGEVING
De raad stelde op 1 april 2021 de
Verordening fysieke leefomgeving
Meierijstad vast. Die verordening
bundelt bestaande regels die nu zijn
opgenomen in de Algemene
plaatselijke verordening, de
Erfgoedverordening en de Bouwverordening. Die bestaande
regels gaan bijvoorbeeld over inritten, voorwerpen op of

aan de weg, kamperen, monumenten, bouwen op
verontreinigde grond en geluid bij de horeca. Daarnaast
stelt de nieuwe verordening regels over het verwerken van
regenwater. Die zijn nieuw. We verwachten dat de nieuwe
regels deze zomer in werking treden.
Regenwater
De verordening bevat een hoofdstuk om verdroging tegen
te gaan en om riolering en waterzuivering eenvoudiger te
maken. Wanneer u een
nieuw bouwwerk opricht of
verharding aanlegt, bent u
verplicht om hemelwater op
uw eigen terrein te
verwerken. En als u gaat
bouwen of bestraten, moet u
daarvan melding maken en
tekeningen indienen. Denk
dan aan oplossingen zoals
vasthouden op een groen
dak, infiltreren in de bodem,
opvangen in een watertank.
Zoals gezegd is de
verwachting dat deze nieuwe
regels deze zomer in werking
treden. Wij houden u op de
hoogte via onze website
www.meierijstad.nl over de
precieze regels en denkbare
oplossingen.
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6 Koninklijke onderscheidingen in Zijtaart

De decorandi zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Alda Gloudemans-Van Eert

Toon van Uden

Henri Rovers

Tonny van den Tillart-van Eijndhoven

Frans van de Wetering

Nolda van Zutphen-Pepers

felicitatie aan alle decorandi
en in het bijzonder onze Tonny
we zijn heel erg trots op Tonny, voor ons onmisbaar

