De Kerstalletjes route was een groot succes!
Op 25 en 26 december vond de eerste editie plaats van de kerststalletjes route in Zijtaart.
En wat was het genieten!!
Beide dagen zijn er meer dan 100 kinderen, papa's, mama's, opa's en oma's op pad gegaan
om via de routekaart uit te komen bij steeds weer een bijzondere kerststal. Van grote
zelfgemaakte stalletjes tot kleine grotten waar prachtige vaak oude kerstbeelden in stonden.
Stalletjes verstopt achter het raam en een heus verlichte kerststal. Het was goed te zien dat
de mensen die een kerststal tentoonstelden er ook echt werk van hadden gemaakt. Op vele
plaatsen was ook iets lekkers te pakken voor onderweg. Een week voorafgaand aan Kerst
werden zij benaderd om mee te doen en zij reageerden volmondig: "jazeker, wat een leuk
idee, wij doen mee!"
De grootste kerststal stond zoals elk jaar weer te pronken in de Lambertuskerk, het eindpunt
van de route. Heerlijk om ruim een uur wandelen af te sluiten in een warme, sfeervolle en
mooie kerk. De muziek kwam je tegemoet als je de deur opende, en jawel... heel veel
brandende kaarsjes die ieder kind kon ontsteken op deze twee dagen. Het mooie ervan is
dat ieder uur een vrijwilliger naar de kerk ging om de oude cd-speler op repeat te zetten.
Tja, dat hadden ze er graag voor over... En dan de blije gezichtjes van de kinderen die je
onderweg tegen kwam. Daar doe je het voor...
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KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag 9 januari 10.30 uur Eucharistieviering Pater Holteman
Wij gedenken: Riek Vervoort- Bouw

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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Bij elke kerststal stond een letter verstopt. Hier kwam een
kerstgedachte uit.
EEN GOED EN GEZEGEND NIEUWJAAR.
Dit wensen wij u allen van harte toe.
Tot slot waren er kerstbroden te verdelen, voor degenen die
het antwoordformulier hadden ingeleverd in de brievenbus
bij de kerk. Zij werden verrast aan de deur en gaan de
kerststol delen met hun gezin.
Na dit geweldige succes volgend jaar weer een
kerststalletjes route!
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18 December werd ik verrast toen
Burgemeester C. van Rooij de Penning
van Verdienste kwam uitreiken. Voor het
aanvragen van deze Penning van
Verdienste dank ik het bestuur van
Stichting Dorpshuis Zijtaart en
Muziekvereniging St. Cecilia.
Verder wil ik iedereen bedanken voor de
vele felicitaties en bloemen die ik heb
mogen ontvangen.
Frans van Asseldonk

Dorpshuis
Helaas is het dorpshuis als gevolg
van de huidige Corona maatregelen
weer gesloten voor alle activiteiten.
De geldautomaat in de entree is wel bereikbaar op maandag
tot en met vrijdag van 8:30 tot 18:00 uur.
Bestuur Stichting Dorpshuis Zijtaart

Namens het Kerkbestuur en de werkgroep Kindje Wiegen
de beste wensen voor het nieuwe jaar!

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: 06-152

Hartelijk dank voor alle getoonde
medeleven na het overlijden van onze
lieve moeder en oma
Annie van Asseldonk- van den Hurk

Familie van Asseldonk
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De wijzen en wij
Het waren wijze mensen,
die de koningsster zagen.
Ze waren niet uit op eigenbelang,
maar eerder bereid
om door de knieën te gaan.
Het Kind dat ze vonden,
maakte hen tot solidaire mensen.
In hun geschenken gaven ze
van wat ze hadden en van wie ze waren.
Bij Herodes en zijn aanhangers
was er geen plaats voor het Licht
dat zij hadden ontdekt.
Zij hadden de wijsheid in pacht,
maar zij zagen niet.
Zij hadden de macht in handen,
maar zij waren geen herders.
Daarom liet het Kind
die wijzen andere en nieuwe wegen gaan.
Zij kunnen ook ons leren
om andere wegen te gaan:
wegen van geven in plaats van nemen,
van delen in plaats van hebben en
houden.
Het is niet gemakkelijk
om samen met hen het Licht te volgen.
Het kan ons van ons stuk brengen.
En toch, als we zoeken naar Licht
dan weten we dat dáár voor ons
heil en zegen te vinden is.
Wim Holterman osfs

Traditionele kerstboomverbranding
afgelast
We hebben de vergunning aangevraagd, maar door de
verscherpte corona maatregelen mag deze niet doorgaan.
Hopelijk kunnen de kinderen volgend jaar weer de
kerstbomen ophalen en leuke prijzen winnen bij de loterij.
Andere jaren worden de kerstbomen opgehaald door de
gemeente op dezelfde dag dat de groene kliko wordt
geleegd. Bij het schrijven van dit bericht is hierover nog
geen informatie op de site van gemeente te vinden.
“Kerstboomverbranding!” van EGZ
Evenementen Groep Zijtaart
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Interpunctie
Geweldstoename door jongeren…
Een verontrustend bericht. Sommige jongeren dragen
messen en, wat je bij je hebt, kun je gebruiken. Niet altijd
zo bedoeld, maar kan wel link zijn. En natuurlijk zijn er
achterstandsituaties waarin jongeren en hun ouders
verkeren waardoor innerlijke boosheid soms nog de enige
emotie is die men heeft. Daar kun je gerust bang voor zijn.
Vertrouwen
Aan de andere kant heb ik ook een grenzeloos vertrouwen
in een heleboel andere jongeren. Jongeren die het goed
doen op school, die opkomen voor kwetsbaren, die
milieubewust zijn, die blij en vrolijk in het leven staan,
ondanks corona. Die op bezoek gaan bij opa en oma, die
hun ouders helpen en meestal (niet altijd) respectvol zijn.
De andere kant
Onlangs nog viel de bodem uit mijn boodschappenkrat toen
ik deze in de auto wilde tillen. Een stuk of 4 jongens die in
de buurt waren vroegen direct of ze me konden helpen.
Eentje kroop nog onder de auto om een verdwaald blikje
kattenvoer op te rapen. Chapeau! Ik word daar heel blij van,
hoewel ik op dat moment minder blij was met de kapotte
flessen en deuken in blikken.
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Zo nodig straf op maat
We moeten er met z’n allen voor zorgen dat we niet
beginnen mee te schreeuwen met degenen die hard roepen
dat er “harder gestraft” moet worden, hoewel ik mezelf
erop betrap dat ik het soms óók zeg. Want ook ik word boos
om vernielingen en geweld. Ik vind ook dat je dit wel moet
aanpakken, maar harder straffen werkt zelden beter dan
eens kijken waaróm deze jongelui zoiets doen.
In gesprek blijven gaan
Zoals de jeugd die messen draagt of andere wapens.
Natuurlijk zijn er de echte boeven, maar een jongere met
een wapen kan ook uit angst zo’n wapen bij zich hebben.
Veiligheid krijg je niet met zo’n wapen, want de wereld
wordt daardoor alleen maar ónveiliger. We moeten de
wereld een beetje veiliger proberen te maken door met hen
in gesprek te blijven.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

De (digitale) schatkamers van het BHIC
gaan weer open
Op 3 januari 2022 organiseerde het Brabants
Historisch Informatie Centrum
‘Openbaarheidsdag’. Dan worden honderden
archiefstukken openbaar die nog niet eerder in te
zien waren, of alleen onder
voorwaarden. Journalisten, historici en
belangstellenden kunnen deze archieven
raadplegen en lezen wat er in Brabant tijdens de
oorlogsjaren en daarna speelde. De archieven van
het Militair Gezag staan dit jaar weer centraal.
Als gevolg van de coronabeperkingen kun je deze
nieuwe archiefstukken alleen via een afspraak in
onze studiezaal raadplegen. We kunnen ze ook voor
je digitaliseren.

Wat wordt openbaar in 2022?
Dit keer valt het jaar 1946 vrij, waarin het dagelijks
leven in Brabant verder gaat na de euforie van de
bevrijding. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot.
Wegen zijn in slechte staat, transport schaars en
communicatielijnen vaak verbroken. Naast het verlies
van dierbaren (en/of hun woning), hebben velen te
maken met schaarse levensmiddelen en een gebrek aan
gas, elektriciteit of kolen. En hoe verliep het leven in
de interneringskampen?
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Hulp voor 70-plussers die nog geen afspraak
hebben voor een boosterprik
De boostercampagne is in volle gang
en de komende periode worden er
telkens nieuwe leeftijdsgroepen opgeroepen om een
afspraak te maken. GGD Hart voor Brabant krijgt signalen
van 70-plussers die aan de beurt zijn voor een boosterprik,
maar nog geen uitnodiging hebben ontvangen van het
RIVM of nog geen afspraak hebben kunnen maken.
Deze ouderen vinden het lastig om online een afspraak te
maken, beschikken niet over een DigiD en hebben weinig
tot geen ervaring met internet. Ook lukte het telefonisch
inplannen van de afspraak soms niet omdat het afgelopen
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weken lastig was om het Landelijke Vaccinatie
Afsprakennummer te bereiken.
Wij willen graag deze 70-plussers helpen en bieden daarom
de volgende mogelijkheid:
Ben je 70 jaar of ouder en heb je nog geen afspraak voor
een boosterprik? En ben je woonachtig in Midden-Brabant
of Brabant Noord (van Tilburg tot Land van Cuijk). Neem
dan rechtstreeks contact met de GGD Hart voor Brabant via
het telefoonnummer (088) 368 77 77. Wij helpen je dan bij
het maken van de afspraak bij een van de negen
vaccinatielocaties in ons werkgebied. Ook roepen we
kinderen, buren of kennissen van deze groep ouderen op
om hen op deze mogelijkheid te attenderen.
Let op: deze mogelijkheid geldt ALLEEN als je 70 jaar of
ouder bent en nog GEEN afspraak hebt voor de boosterprik.

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 31 nr. 14

5 januari 2022 – 12 januari 2022

pagina 6

