De 24uur van Zijtaart uitgesteld!
Beste teamcaptains en alle geïnteresseerden,
Het vermoeden van het niet doorgaan van ons 1ste lustrum op 16 januari 2022 werd
waarheid. Ons comité heeft dit moeten besluiten omdat alles erg ongewis is
geworden. De opdrachten aan de teams en de openings- en sluitingsmomenten
brengen veel mensen op de been in een kleine ruimte. Dat lijkt ons niet bevorderlijk
voor de gezondheid van ons allen. Bovendien ook tegen de regels die nu (en
mogelijk dan) gelden.
De voorbereidingen kunnen ook niet op gepaste wijze plaatsvinden, zodat wij
besloten hebben om deze 24uur uit te stellen. Iedereen zal begrijpen dat dit feit ons
niet vrolijk stemt. Wij herinneren ons al te goed hoe gezellig en feestelijk de eerdere
24uur waren! Ook hebben sommige teams al diverse afspraken gemaakt. Hopelijk
zonder al te veel gevolgen op dit moment.
Nieuwe datum: 2 juli 2022. De voorlopige datum van de uitslag volgt nog.
Wereldrecord poging "langste lint van bierdopjes meer dan 1,5 kilometer" gaat in
ieder geval door op 2 juli.
Vervolg op pagina 2

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Donderdag: 9 december 11.00 uur Uitvaartdienst van: Monika Kwak- Schwerdtner en
daarna begrafenis op onze R.K.Parochiebegraafplaats te Zijtaart
Zondag: 12 december 3e zondag van de Advent 10.30 uur Eucharistieviering
Pater Holterman
Wij gedenken: Johan en Jaan Schepers- van Nunen: Jos Schepers: José Schepers- van Meel:
Jan Vervoort: Overl.ouders van den Hurk- de Visser en overl.familieleden: Toos van den
Tillart- van de Ven en overl. familie: Sien van Nunen- van Schaijk (namens Ad en Ellie)
Monika Kwak- Schwerdtner

P.S. 1,5 meter afstand en mondkapje verplicht bij het in- en uitgaan van de
kerk

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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Gezien het enthousiasme voor de 24uur heeft ons
comité besloten om een nieuwe datum te kiezen. Dat
gaat het weekend van 2 juli 2022 worden. Wij hopen
dat de teams die ingeschreven hebben, deze datum vrij
kunnen houden en dat het team blijft deelnemen. We
willen dan ook vragen aan de teamcaptains om
uiterlijk 20 december een bericht van hun keuze aan
de organisatie te sturen. Voor ons is dat nodig omdat
er een minimum aantal teams noodzakelijk is. Zonder
jullie deelname kan dit evenement niet doorgaan op
die datum. Door deze wijzigingen zijn er misschien
nog andere teams die nu wel mee kunnen doen.
Aanmelden kan zeker nog tot 1 juni 2022.
Zijn er te weinig deelnemende teams overgebleven,
dan wordt het 24uur spel doorgeschoven naar januari
2023.
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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

Wij zijn op zoek naar een grote kerstboom voor
bij de kerk, die wij kunnen gebruiken als
wensboom.
Heeft u een kerstboom die u ter beschikking wilt
stellen aan ons, dan horen we het graag.
Graag contact opnemen met Phil vd Heijden of
Bertus vd Tillaart (06 - 512 706 25).

Wereldrecord
Bedankt alvast namens
Ons comité ziet graag de wereldrecordpoging
Werkgroep onder de Toren
doorgaan. Er zijn al veel teams bezig met het halen
van hun eigen doelstelling. Daar kunnen ze mee
doorgaan! Op die 2e juli gaat de poging altijd door. We
kunnen voldoen aan de vastgestelde regels vanuit het
Wij zoeken een
Guinness book of records. Als de teams met voldoende
huishoudelijke hulp
meters bierdopjes aankomen, zal dat een heel serieuze
voor 1 keer in de week
poging gaan worden. Bovendien een heel mooi en
3 tot 4 uur.
feestelijk moment voor het saamhorigheidsgevoel van
heel Zijtaart! Hierover volgen nog nadere
mededelingen.
De dag is vrij in te plannen.
De 24uur van Zijtaart van EGZ
Evenementen Groep Zijtaart

Graag bellen of appen naar:
06 - 466 256 16
of 06 - 219 905 54

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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KBO
Naar aanleiding van
het hoge aantal corona
besmettingen heeft het
bestuur besloten om
voor haar leden alle
activiteiten welke in het Dorpshuis
plaatsvinden, vanaf maandag 29
november te stoppen en wel tot 3
januari 2022. Mocht er eerder goed
nieuws zijn, dan zullen we dit
standpunt uiteraard zo snel mogelijk
herzien.
Het EETPUNT gaat echter wel door
(op dinsdag en vrijdag 12.00u).
De buitenactiviteiten; het sportief
wandelen op donderdagmorgen,
evenals Jeu de Boules op
dinsdagmiddag kunnen doorgang
vinden.
Onze op 16 december geplande
Kerstviering gaat niet door.
Ook kunnen we al melden dat de SeniorenExpo in
Veldhoven is verzet van 18-23 januari 2022 naar 1015 mei 2022.

OMGEKEERD LEVEN
Johannes de Doper maakt duidelijk,
dat het woord niet is aan de machtigen.
Niet de hooggeplaatsten van kerk en staat
hebben het voor het zeggen.
De man uit het niemandsland,
hij die de woestijn van het leven kent,
weet waar het om gaat.
Het woord is aan de kleine,
aan de profeet in de arme Jordaanstreek.
Voor gewoon maar mensen
heeft hij een belangwekkende boodschap.
Hij roept mensen op hun plaats te kennen.
Niet paleizen en tempels zijn belangrijk,
wel de wegen die je baant naar elkaar.
En dan zijn er heel wat hobbels te nemen.
Listige kronkelwegen moeten worden verlaten.
Dan pas is er ruim baan voor God.
Ontwapenend leven is pas mogelijk,
als je verder kijkt dan staat en stand.
Het is mogelijk, als je de woestijn durft in te gaan.
Oude zekerheden pinnen je vast op jezelf.
Waar je de hardheid van het leven tot je toelaat,
daar komt de roep om verandering, om omkering.
Dat is de boodschap van die Doper
aan de mensen aan de Jordaan.
Maar deze mag blijven klinken.
Ook vandaag is de Doper nog actueel.
Steeds weer hebben mensen van alle tijden
behoefte aan nieuw leven, aan anders leven.
Leven blijft steeds: wegen banen naar elkaar.
Want dan pas komt er ruim baan voor God.
Wim Holterman osfs

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 31 nr. 11

8 december 2021 – 15 december 2021

SPORTAGENDA

VOW Senioren 11 dec 2021

VOW Jeugd 11 dec 2021
VOW JO19-1
- Prinses Irene JO19-1
Mariahout JO19-1
- VOW JO18-1
VOW JO16-1
- Gassel JO16-1
VOW JO13-1
- SCG'18 JO13-3
VOW JO11-1JM
- Odiliapeel/Braks Gro JO11-1
FC Uden JO10-3JM
- VOW JO10-1
VOW JO9-1JM
- Sparta'25 JO9-4JM
VOW JO8-1JM
- Avesteyn JO8-1JM
VOW JO8-2JM
- UDI'19/CSU JO8-5
VOW MO17-1
- Emplina MO17-1
VOW MO13-1
- MVV'58 MO13-1
VOW MO10-1
- CHC JO10-2
Wilhelmina Boys JO10-4 - VOW MO10-2
Rhode/VSB JO7-1
- VOW JO7-1
VOW JO7-2JM
- vrij
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14:30u
14:30u
13:00u
11:30u
9:30u
10:00u
10:45u
10:45u
10:45u
14:30u
11:30u
9:30u
10:00u
9:00u

15:00u
15:30u

VOW Veteranen
Schijndel/DE WIT VR30+1

PSV Veteranen
VOW VR30+1

VOW Senioren 12 dec 2021
11:00u
11:00u
12:00u
11:00u

VOW 2
VOW 3
Schijndel/DE WIT 10
Boerdonk VR1

Venhorst 2
Mariahout 4
VOW 5
VOW VR2

Gevonden voorwerpen:
gevonden voorwerpen kunnen worden ingeleverd bij
het Dorpshuis. Aanmelden van gevonden (of verloren)
voorwerpen kan via een email naar
dorpsnieuws@zijtaartsbelang.nl.
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meestal gezond eet, dan kan het best wat hebben, als je een
keer snoept. Maar juist als je nooit snoept, is er vaak de
behoefte om het in te halen! Maar als je vaak behoefte hebt
om te snoepen (chocolade bv), kan dat zijn uit frustratie en
dan dient het als troost.

Toen het kwartje viel: over eten en
assertiviteit
Mevrouw had problemen met haar puberzoon. Haar man
had een andere mening over hoe zij die moest opvoeden en
kon daar nogal betweterig over doen. Ze moest gewoon dít
zeggen en dát doen, dan zou het een stuk beter gaan.
Verleden
In het verleden had mevrouw een maagverkleining gehad,
nu werd ze toch ook weer zwaarder. Maar ze had er nooit
over nagedacht dat dit eetprobleem wel eens te maken zou
kunnen hebben met de relatie met haar man, en mogelijk
ook met andere moeilijke situaties.
“Troostvoer”
We hebben het allemaal wel eens, dat we zin hebben in iets
lekkers. Dat mag ook best. Lijnen is niet gezond,
uiteindelijk word je er dik van. En dus moet je zorgen dat je

Een kwartje dat valt
Mevrouw wilde dit niet geloven, totdat ze zichzelf hoorde
zeggen “ik zit me op te vreten als hij zo doet!” Meneer
hoorde het ook. Hij kreeg direct een schuldgevoel: ik ben
de oorzaak van haar gewichtsproblemen!! Maar zo
zwart/wit zie ik dat ook weer niet. Zíj is degene die het eten
opeet, hij duwt het niet in haar mond. Maar hij kan wel
helpen door haar niet te bekritiseren.
Kritiek pareren
Mevrouw voelde zich onmachtig om zich teweer te stellen
tegen de kritiek van haar man. Hij probeerde dit wel te
minderen, maar kon het soms niet laten om te preken.
Natuurlijk moest mevrouw zélf aan de slag met leren
omgaan met kritiek, en zich te wapenen als ze vond dat de
opmerkingen onaardig waren.
Assertief
Een cursus assertiviteit kan dan helpen, maar aangezien ik
die (in groepen) niet meer geef, heb ik haar wat tips
gegeven die bij haar pasten. Ze bemerkt dat ze zich een stuk
beter voelt en niet meer over zich laat lopen.

Alzheimer Café gaat niet door
Het Alzheimer Café Uden-Meierijstad gaat niet door
op dinsdag 21 december 2021.
Gelet op de huidige coronamaatregelen hebben wij
helaas moeten besluiten om deze avond NIET door te
laten gaan. Hierdoor kan er geen ontmoeting
plaatsvinden met mensen met dementie en hun
mantelzorgers. Mocht er behoefte zijn aan persoonlijk
contact, dan kan er contact worden opgenomen met
noordoostbrabant@alzheimervrijwilligers.nl of
OnsWelzijn, tel. (088) 374 25 25.
Wij wensen u zo fijn mogelijke feestdagen en hopelijk
vinden er in het nieuwe jaar weer mooie, zinvolle
ontmoetingen plaats in het Alzheimer Café. U wordt
via de media op de hoogte gehouden.
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Ideeën LOKAAL krijgen landelijke
navolging
‘Mensen moeten in hun eigen dorp kunnen blijven
wonen en daar een huis kunnen kopen, of je nou voor de
eerste of de laatste keer een huis koopt’. Deze
hartenkreet met aandacht voor een woning in je eigen
dorp werd door LOKAAL Meierijstad een half jaar
geleden al geuit. Deze werd ingegeven door gesprekken
met inwoners vanuit alle kernen. Alleen roepen
‘bouwen, bouwen, bouwen’ vond LOKAAL te
gemakkelijk, vandaar dat zij toen met een oplossing
kwamen. De partij werd aangenaam verrast dat dit idee
nu wordt overgenomen door de landelijke politiek in de
persoon van minister Ollongren.
Waar gaat het om? Net als LOKAAL stelt demissionair
minister Kajsa Ollongren nu met een wijziging van de
Huisvestingswet, zie:
www.internetconsultatie.nl/huisvestingswet2014, voor om
een bepaald deel van de nieuwbouwwoningen primair
beschikbaar te houden voor de eigen inwoners. Eerder
legde LOKAAL dit voorstel al voor aan de gemeenteraad
van Meierijstad in de vorm van de motie. Helaas zag de
meerderheid van de raad toen niet de voordelen van door
LOKAAL aangedragen oplossing om onze inwoners te
helpen aan een woning in hun eigen dorp. LOKAAL is blij
dat het idee nu landelijk gedragen wordt en hoopt uiteraard
dat Meierijstad alsnog snel aan de slag gaat met dit plan.
Namens Lokaal Meierijstad
Marja vd Heijden
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Gratis strooizout ophalen
De winter komt er weer aan en daarmee de kans
op gladheid.
De winter komt er weer aan en daarmee de kans
op gladheid. Inwoners kunnen één keer per
winterperiode per huishouden gratis 10 kg zout
ophalen bij een van de milieustraten in
Meierijstad. Dit zout is voor eigen gebruik om
nabij de woning en andere (voet)paden te strooien
bij gladheid. Instellingen mogen 20 kg ophalen.
Tip: neem een eigen emmer mee naar de
milieustraat en bewaar het strooizout op een droge
plaats en strooi niet meer dan 10 gram per m2.

De strooiroutes in Meierijstad
Op www.meierijstad.nl/gladheid vindt u meer
informatie over onder andere de strooiroutes in
Meierijstad.

