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Allereerst de beste wensen en een goede gezondheid voor het komende jaar namens ons.
De dorpsraad bestaat momenteel uit 7 leden, een mooi aantal. Maar met het oog op de
diversiteit zouden we de raad in 2022 heel graag versterkt zien worden door één of twee
met name jongere en/of vrouwelijke leden.
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Afgelopen jaar was ook voor de dorpsraad een bewogen jaar. Vele vraagstukken zijn
behandeld, afgesloten, beantwoord maar er zijn ook weer doorgeschoven en bijgekomen.
Vele kleine en wat grotere zaken zijn aan ons voorbijgekomen. Waar we al jaren mee bezig
zijn is een duidelijke, geheel vernieuwde, website voor Zijtaart. En sinds afgelopen
november is deze online op het internet: www.zijtaart.nl. Behalve het nieuws dat voor
Zijtaart van belang is, zijn al vele clubs en verenigingen erop te vinden evenals bedrijven.
Ook staan er activiteiten en evenementen op. Mocht jouw vereniging/bedrijf er nog niet bij
staan, of nog geen omschrijving hebben ingezonden kun je dit alsnog doen via
secretariaat@zijtaart.nl
Corona, we kunnen er niet om heen. Afgelopen april is er een mijmerbankje geplaatst naast
de kerk. Dit bankje is een herinnering aan het eerste corona jaar waarin ook Zijtaart flink
getroffen is. We hopen dat met we in 2022 afscheid kunnen nemen van Corona zelf.
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KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Vrijdag: 14 januari 11.00 uur Uitvaart en begrafenis op onze parochiebegraafplaats
van: Cisca Coppens- van Asseldonk, met als voorganger Pastor Rombauts
Zondag: 16 januari 10.30 uur Woord- en Communieviering
Wij gedenken: Cisca Coppens- van Asseldonk
Overleden: Annie van Asseldonk- van den Hurk in de leeftijd van 88 jaar
Riek Vervoort- Bouw in de leeftijd van 91 jaar
Cisca Coppens- van Asseldonk in de leeftijd van 91 jaar

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

12 jan 2022 – 19 jan 2022

Kopij voor nr. 16
Inleveren uiterlijk
17 jan. 19.00u bij:
Jac Schuurmans
Corsica 10 A
Tel. (0413) 35 05 64 of
Email: Dorpsnieuws@
ZijtaartsBelang.nl
Website:
www.ZijtaartsBelang.nl
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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

Taylorbrug gesloten op 25 en 26
januari
De Maxwell Taylorbrug over de N279 en de
Zuid Willemsvaart is op dinsdag 25 en
woensdag 26 januari afgesloten voor al het
gemotoriseerd verkeer, inclusief openbaar
vervoer, in verband met een technische inspectie
ter voorbereiding van groot onderhoud later dit
jaar.

KBO
Activiteiten week 3 2022

Afgelopen maandag is toch nog
onverwacht overleden

Cisca Coppens – v. Asseldonk.
De uitvaartdienst vindt in besloten kring
plaats op vrijdag 14 januari om 11:00 uur
in de St Lambertuskerk in Zijtaart.
Deze is te volgen via
www.afscheidsdienst.nl/CiscaCoppens
Indien U persoonlijk afscheid wil nemen
kunt U contact opnemen via 06-20828808

Excuses, we hebben nog niets van
ons laten horen in het nieuwe jaar.
Allereerst nog de beste wensen en
hopelijk snel een actief 2022.
Aanstaande vrijdag 14 januari is er weer
een persconferentie. Gezien het hoge
aantal corona besmettingen verwachten wij niet dat er op
korte termijn veel meer activiteiten kunnen plaatsvinden.
Mocht dit echter wel het geval zijn, dan zullen we alles in
het werk stellen om U te informeren over de activiteiten die
opgestart gaan worden.
Het EETPUNT gaat wel door: op dinsdag en vrijdag 12.00
uur in het Dorpshuis.

VERWARMEND
Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de vele
kaartjes, berichtjes, bloemen en cadeautjes die wij
de afgelopen maanden mochten ontvangen.
Het was
verwarmend om te weten dat er zoveel
mensen met ons meeleefden. Dat maakte het lange
verblijf in het ziekenhuis toch een beetje
makkelijker.
Wij zijn heel blij en dankbaar dat het nu goed gaat
en we weer met ons gezinnetje samen thuis zijn.
Anne-Marie, Maarten, Marit en Cas van Dinter
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Fijn nieuws over de nieuwbouw in Zijtaart.
In 2021 heeft de werkgroep wonen de
gemeente heel actief bij de les gehouden
en erop aangedrongen meer snelheid te
maken. Inmiddels is er opdracht gegeven
aan een extern bureau om zowel de
openbare inrichting, het
stedenbouwkundige deel als het
verkavelingsplan te maken. Zodra er meer
definitief nieuws komt over invulling zal
er in het komende jaar een bijeenkomst
voor geïnteresseerden worden gehouden.
De werkgroep wonen houdt alle
geïnteresseerden op de hoogte via een
nieuwsbrief die u ook op zijtaart.nl en in
het Zijtaarts Belang zult vinden. Verder
willen we deze werkgroep een vervolg
geven voor de toekomst, als u interesse
heeft om de werkgroep te versterken horen
we dit graag.
Er is door de Raad van State een streep
getrokken door de plannen voor het
opwaarderen van de provinciale weg
N279. Voor Zijtaart houdt dit in dat de
aanleg van de verbindingsweg N279 naar
industrieterrein Doornhoek, die hieraan
gekoppeld zou zijn, ook voor langere tijd uitgesteld wordt.
Daarmee zal het huidige wegennet de komende jaren nog
zwaarder belast worden met alle gevolgen van dien. Dat is
een van de redenen dat we in overleg zijn met de gemeente
om verbeteringen in veiligheid te zoeken op de
Hoolstraat/Sweenslag. Zoals eerder gemeld zal daarvoor
een verkeerstelling gehouden gaan worden. Ook houden we
de fijnstof metingen in de gaten zodat we bij oplopende
waarden ook daarover in gesprek kunnen met de gemeente.
Geen zonneparken en windmolens op korte termijn: de
twee in Zijtaart geplande zonneparken gaan beide voorlopig
niet door, een doordat de aanvrager zich teruggetrokken
heeft en de ander omdat de aanvrager niet aan de gestelde
voorwaarden heeft voldaan. We wachten af wat 2022 in
petto heeft en blijven met de gemeente, actiegroepen en
inwoners in gesprek. Wat betreft windmolens heeft de kern
van Zijtaart enigszins geluk met de ligging en dan vooral
ten opzichte van Volkel en Eindhoven airport. Vanwege
beider aanvliegroutes is een windmolen hier niet mogelijk
en zal op korte termijn ook niet mogelijk worden. Qua
buitengebied is Het Lijnt aangewezen als mogelijke plek en
dat wordt in 2022 nog discussiëren en samen optrekken met
Dorpsraad Keldonk.

duidelijker worden. Uiteraard houden we de inrichting en
het onderhoud nauwlettend in de gaten. Daarnaast zal
Kempkens gedurende 2022 langs de A50 waarschijnlijk
doorontwikkeld worden.
Het Zijtaartse buurt Informatie Netwerk (kortweg BIN) is
met het aansluiten van een laatste aantal buurten inmiddels
grotendeels dekkend voor dorpskern en buitengebied van
Zijtaart. En ondanks dat we er geen politieagenten mee
worden geeft het wel een veiliger gevoel dat we naar elkaar
omzien en kunnen helpen als dat nodig is.
Al enige tijd geleden is aangekondigd dat er attentie tegels
komen bij de eerste school van Zijtaart, het klooster en de
kerk. Dit is door drukte bij de Buitendienst van de
gemeente helaas nog niet gebeurd. Wel hebben we, met
dank aan Martien van Asseldonk, de mooie achterliggende
verhalen kunnen lezen in het Zijtaarts Belang en op de
website Zijtaart.nl.

Op individueel initiatief en met bijval van de werkgroep
Zorg en Welzijn is er een nieuwe werkgroep ontstaan voor
het delen van een auto. De werkgroep heet “Gedeeld
Vervoer Zijtaart” en wil in Zijtaart een deelauto
beschikbaar hebben waar gezamenlijk gebruik van gemaakt
kan worden. De onderzoeksfase is afgerond, er wordt nog
Een aantal ontwikkelingen op Foodpark Kempkens, er is
gezocht naar aanvullende financiële middelen, maar
afgelopen jaar gestart met de bouw van twee grote nieuwe
inmiddels is al wel duidelijk dat er een proef gaat starten in
distributiecentra op de Kempkens. Langs de A50 is dan van de eerste helft van 2022. De deelauto komt er dus te staan.
“Van Acht” en tegen Zijtaart en Udea aan komt Allogra.
Beide worden voorzien van een grote hoeveelheid
Waar we in het jaar 2022 zeker bij stil zullen staan is het
zonnepanelen. Met de vorderende bouw worden ook de
150-jarig bestaan van de parochie en dus van het bestaan
contouren van de groene zone/ waterberging tussen
van Zijtaart. Er is een werkgroep gevormd die deze
Kempkens en Zijtaart meer zichtbaar. In 2022 zal dit steeds festiviteiten aan het organiseren is. De werkgroep hoopt

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 31 nr. 15

nog verschillende vrijwilligers te werven voor de
werkzaamheden en de praktische uitvoering van de te
organiseren feestelijke activiteiten. Het is jammer dat er,
mede door huidige contactbeperkingen, voor nu nog te
weinig bekend is om te delen, maar komende tijd gaat de
werkgroep aan de slag en zal er snel wat meer bekend
worden.
Zo ziet u er is afgelopen jaar toch het een en ander gebeurd
en ook voor komend jaar is de agenda al behoorlijk goed
gevuld. Zo zullen wij als dorpsraad zoals elke vereniging –
in het kader van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen (WBTR) - naar onze eigen statuten moeten
kijken en hebben we het plan opgepakt om de
toekomstvisie voor het dorp hernieuwd op papier te zetten
zodat we in de toekomst als dorp ook voor de leefbaarheid
kunnen blijven opkomen. We streven naar een goede en
fijne samenwerking met eenieder die zich bij ons mooie
Zijtaart betrokken voelt.
Heb je vragen of wil je de dorpsraad inschakelen of mee
laten denken, laat het ons weten, samen staan we sterker en
we zijn er voor jullie. Kijk op de website in de agenda en
sluit gerust eens aan bij één van de dorpsraad
vergaderingen.
Dorpsraad Zijtaart.
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Alzheimer Café gaat niet door
Alzheimer Café Uden-Meierijstad
gaat niet door op dinsdag 18
januari aanstaande. Gelet op de
huidige coronamaatregelen heeft
de organisatie opnieuw moeten
besluiten om deze avond niet door
te laten gaan. Heel jammer voor
mensen met dementie en
mantelzorgers die behoefte
hebben aan ontmoeting en
lotgenotencontacten. Mocht er
behoefte zijn aan persoonlijk contact, dan kan er contact
worden opgenomen
metnoordoostbrabant@alzheimervrijwilligers.nl of
OnsWelzijn, tel. (088) 374 25 25. We hopen van harte dat
het eerstvolgende Alzheimer Café in Uden op 15 februari
weer doorgang kan vinden.
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GEDOOPT TOT GODS MENSENKIND…
Jezus gaat de Jordaan in.
Hij wordt er gedoopt tot ‘Zoon van God’.
Hij weet zich geroepen
om aan mensen nieuwe wegen te wijzen.
De Geest van God, de Geest van het begin,
kondigt een nieuwe schepping aan.
Zoals het was in het begin,
zo zal Jezus werken aan een aards paradijs.
Hij verzet zich tegen onderdrukking.
Hij kiest voor een goddelijke harmonie.
Bij Hem is er geen plaats
voor onrecht en onvrede.
Mensen worden door Hem
op een goddelijk plan gebracht;
op het plan van vrede, liefde en gerechtigheid.
Om daartoe gedoopt te worden
gaat Jezus door het water.
Het is als een nieuwe geboorte,
een nieuwe bevrijdende uittocht.
Hij wordt ondergedompeld
in ons gewone mensenbestaan.
Hij moet door de dood heengaan,
maar staat ook weer op
tot een leven in volheid.
Hij gaat ons voor,
opdat ook wij Gods zonen en dochters worden,
mensen naar Zijn hart.
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gebied was er onrust. Er was vanaf de Tachtigjarige Oorlog
geen bisschop meer geweest. Het bisdom werd bestuurd
door een Vicarus, totdat in 1853 de bisschopelijke
hiërarchie hersteld werd met de benoeming van Johannes
Zwijssen tot bisschop van het bisdom Den Bosch.
Wellicht was dit aanleiding voor een nieuwe poging om 'op
het Zijtert of daar omtrent' een kerk en pastorie te bouwen.
Gerardus Reijbroek, Antonie Wilbers, Johannes Rovers,
Dirk Pepers, Jan van Sleeuwen en Antonius van Boxmeer
stuurden op 5 januari 1854 een verzoek naar de gemeente
voor een bijdrage van 12.000 gulden voor de bouw van een
kerk en pastorie, omdat 'de vier gehugten Zondveld, Biezen,
Zijterd en Doornhoek' dit bedrag niet zelf op zouden
kunnen brengen. De gemeenteraad weigerde echter om een
bijdrage goed te keuren. Wel keurde de raad in dat jaar een
bedrag goed voor de bouw van een nieuwe kerk in de kom
van Veghel. Afgevaardigden van de vier gehuchten hadden
een onderhoud met de nieuwe bisschop. Die vertelde hen:
“Laat den Zeer Eerwaarde Heer Deken van Veghel (van
Miert) zijne kerk eerst bouwen en komt dan terug.”

De Zijtaartse pastoor Felix Clercx schreef dat er in 1856
twee nieuwe voortrekkers opstonden: 'Twee inwoners, wier
namen verdienen bewaard te blijven, in een laten avond op
de heide bijeengekomen, vormden het plan niet te rusten
voor dat zij de oprigting van eene bidplaats zouden hebben
verkregen. Gerardus van Weert, om zijn onafhankelijke
positie, zou zich aan het hoofd der beweging stellen, terwijl
de onderwijzer Peter van Dam, om zijne verhouding tot het
Veghelse gemeentebestuur, van het onderteekenen aan
adressen en het deelnemen aan openbare stappen zou
Wim Holterman osfs
worden verschoond. De onvermoeide ijver en de
onbezweke volharding, inzonderheid van Gerardus van
Weert en zijne nooit onderbroken pogingen laten zich niet
De kerk Deel 1
beschrijven. Van dien laten avond ten jare 1856 tot het
In 1810 was er een school gebouwd voor de kinderen uit de oogenblik dat de eerste steen van het Kerkgebouw gelegd
werd, ademde de man niets dan de verwezenlijking zijner
buurtschappen Doornhoek, Zijtaart, Biezen en Zondveld.
levensvraag.'
Met ‘Zijtaart’ werd toen nog de Leinserondweg bedoeld.
De kinderen uit die gehuchten zaten samen op school en dat Pastoor Clercx schilderde een glorieuze rol voor Gerardus
van Weert en ook Jan van Sleeuwen in het
werkte verbindend. Er ontstond geleidelijk een gevoel van
parochiememoriaal: 'Van nu tot den jare 1870 werden
gezamenlijkheid.
zonder tusschen poozen regtsgeleerden geraadpleegd om
smeekschriften op te stellen, invloedhebbende kerkelijke
De eerste voormannen
waarigheidsbekleders, geestelijken en leeken om steun
verzocht; de kerkvoogd, de Vikaris Generaal, Kanunnikken
De eerste pastoor van Zijtaart, Felix Clercx, schreef in het
memoriaal boek van de parochie Zijtaart: 'Na lang zwoegen deemoedelijk genaderd en over den grooten nood
onderhouden. Minstens drie of viermaal 's jaars ontving de
waren de ouden van dagen te Seitaart er in geslaagd eene
Bisschop van het Diocees, omstandige memorien over het
lage burgerschool in hun midden te verwerven. Dit greep
plaats omtrent den jare 1810 en bragt niet weinig bij om de ontstaan en toenemen der geestelijke ellende, de zedelijke
verzwakking en van andere nadeelen waaraan eene
zeer begrijpelijke zucht naar het verlangen van een
parochie of rectoraat instelling zou tegemoet komen. Noch
kerkgebouw te verlevendigen (..). Het stond nu aan het
jongere geslacht, zoo uitten zich de grijsaards, de hand aan het gure jaargetijde, noch tijdverlet, noch de geen uitstel
duldende arbeid van den oogst, noch de reiskosten, noch
dat werk te slaan. De goede wil onbrak niet, doch de
wat ook, waren bij magte de onverdroten inspanningen van
bewoge tijdsomstandigheden (..) lieten het bij een vromen
wensch blijven. Het bewind van Willem I kenschetste zich Van Weert, van Van Sleeuwen en hunne medestanders te
doen verflauwen, immer waren zij op weg, immer
niet door ondernemingsdrift, althans niet op Kerkelijk
tegenwoordig waar de zaak hen riep of zij slechts
gebied.'
vermoeden haar nuttig te kunnen zijn, en zulks in weerwil
dat hunne voetvallen bij den Zeer Eerwaarde Heer PastoorWillem I regeerde van 1815 tot 1840. Er was politieke
Deken van Veghel diens meening niet konden doen
spanning binnen het koninkrijk der Nederlanden, het leger
was gemobiliseerd en Brabant lag vanaf 1830 vol soldaten, wankelen.'
totdat België in 1839 zelfstandig werd. Ook op kerkelijk
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VOW helpt Jumbo Foodmarkt Veghel
Tijdens de feestdagen heeft VOW twee weken een aantal
avonden geholpen met het bevoorraden van de Jumbo
Foodmarkt Veghel.

Uiteraard stond hier een mooie beloning tegenover voor
onze vereniging, zodat we ook het in nieuwe jaar weer vele
sportieve activiteiten kunnen organiseren.

Wij willen graag alle helpers heel erg bedanken voor hun
inzet. BEDANKT!
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Interpunctie
Autoritaire stiefvader
Naar aanleiding van een andere casus moest ik denken aan
een problematische situatie in een samengesteld gezin van
jaren geleden. Stiefvader was autoritair, ook zijn eigen
kinderen waren soms een beetje bang voor hem. Maar nog
vaker ging hij ook in het contact met stiefzoon wel eens te
ver in het sanctioneren (vooral ook in de ogen van zijn
partner, die de moeder van stiefzoon was).
De stiefzoon van 18 jaar had dus regelmatig conflicten met
hem. Moeder vertelde dit probleem bij de huisarts. Deze
had tegen moeder gezegd: ik heb ook regelmatig conflicten
met mijn zoon van 17, niet beseffend dat dit een heel
andere situatie was.
De eigen vader van deze stiefzoon was overleden toen de
jongen 11 jaar was. Sindsdien had zijn moeder een nieuwe
partner. Er werden nog twee kinderen geboren, die hij
beschouwde als broertje en zusje. Over zijn eigen vader
werd nooit meer gesproken. Hij had een “nieuwe vader”, zo
zei men. Ook had de familie van zijn vader nooit een goede
band met zijn moeder gehad, waardoor moeder ook dat
contact had afgehouden.
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De stiefzoon dacht regelmatig aan zijn natuurlijke vader en
wilde graag contact met de familie van zijn vader, maar uit
loyaliteit naar zijn moeder, zei hij daar niks over. Toen
d.m.v. mijn hulp dit boven tafel kwam, kon hij contact
leggen en verbeterde de situatie flink.
Toen stiefvader ontdekte dat de band met ook zijn eigen
kinderen niet was zoals hij wilde, besefte hij dat hij nog
steeds ernstig beperkt was door de conflicten met zijn
autoritaire vader. Alleen al het durven kijken naar zijn
eigen verleden deed hem beseffen dat hij anders moest
leren kijken naar de situaties die zich voordeden in zijn
leven.
Door je conflicten te onderzoeken en niet naar anderen te
blijven wijzen leer je veel over jezelf. Conflicten zijn een
bron van zelfkennis, als je dit wilt zien. Dat geldt overigens
niet alleen voor stiefouders
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Hé, doe jij ook mee?!
Online theater, informatie én quiz voor mensen met een
beperking
MEE De Meent Groep en haar Cliëntenraad organiseren
een online bijeenkomst op donderdag 20 januari 2022 van
20.00 tot 21.00 uur. De bijeenkomst is voor mensen met
een beperking en hun naasten. Het gaat over wat er speelt in
het leven van mensen met een beperking. En over hoe MEE
meedoen mogelijk maakt voor mensen met een beperking.
Meedoen is gratis. Meld je uiterlijk maandag 17 januari
2022 aan viawww.meedemeentgroep.nl/doemee
In een gezellige online bijeenkomst van één uur halen MEE
De Meent Groep en haar Cliëntenraad op waar de
deelnemers mee te maken hebben in hun leven met een
beperking. Wat gaat goed. Wat kan beter. En wat kan MEE
daarin doen.
De bijeenkomst is online. Met theater, informatie en een
leuke quiz! Na aanmelding krijg je een link naar het live
programma op YouTube. Je doet mee vanuit thuis met je
eigen laptop met internetverbinding. Je bent zelf niet te zien
of te horen. Dus je ziet niet wie er meedoen, behalve de
presentatoren. Reageren op vragen gaat met berichtjes via
je mobiele telefoon.

Naam _________________________ Leeftijd _______________________

en maak kans op een leuke prijs! De kleurplaat is ook te downloaden op de website van VOW.
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Kleur mee en win! Kleur de kleurplaat in en gooi deze vóór 1 februari 2022 in de brievenbus bij VOW
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