WandelDrieDaagse 2018
Op dinsdag 10 juli gaat de jaarlijkse wandeldriedaagse van start. Dagelijks zijn er 2
routes: 1 route van ongeveer 5 km en 1 route van ongeveer 10 km. De tochten lopen
in elkaar over zodat je bij een pauzeplaats van route kunt wijzigen.
Dinsdag 10 juli starten we bij Eethuis De Reiger
Woensdag 11 juli starten we bij fam. v.d. Hurk, Jekschotstraat 8a
Donderdag 12 juli starten we bij Eethuis De Reiger
Bij de startplaatsen kun je inschrijven, elke avond van 18.15 uur tot 19.00 uur. De
kosten hiervoor zijn € 3,00 per inschrijving. Op donderdagavond is er voor elke
deelnemer een herinneringsmedaille.
Onderweg zijn er twee pauzeplaatsen. Bij de eerste pauze is er voor iedereen een
gratis beker fris en bij de tweede pauze is er gratis fruit.
De routes gaan over verharde en onverharde wegen. Dus haal de wandelschoenen te
voorschijn en geniet 3 dagen van de Zijtaartse natuur.
Tot ziens bij de WandelDriedaagse

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 8 juli 10.30 u. Eucharistieviering Pater Issag Jesudass (Samenzang)
Wij gedenken: Jan en Mien Dortmans- Verkuijlen en dochter Ria; jaargetijde Harrie
Raaijmakers; overl.familie van Boxmeer en Raaijmaker; Harrie van Nunen.

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance 1 1 2
Huisartsenpost:
0900-8860
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
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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BELANGETJES
Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons
brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid
om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip.
Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel.
(0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.
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.
Gevonden: Blauwe spikerjasOp fietspad ter hoogte
van zondveldstraat 1B. Terug te halen bij Raaijmakers
Drukwerk

NIEUWS VAN DE DORPSRAAD

Duofiets
Van de duofiets wordt veel gebruik gemaakt en dat is
een mooi bericht. De duofiets zal ook dit jaar in de
vakantietijd beschikbaar blijven. Tot en met zaterdag
28 juli zal de duofiets nog staan bij Fietsenwinkel
Zijtaart en daarna gaat ook de Fietsenwinkel Zijtaart
even op vakantie. Vanaf zaterdag 28 juli tot en met
maandag 13 augustus zal de duofiets geplaatst
worden bij Jan van Nunen, Zondveldstraat 1a. Vanaf
14 augustus staat de duofiets weer op de vertrouwde
plek bij de Fietsenwinkel Zijtaart.

Beste inwoners van Zijtaart,
Met succes draaien we nu de
vervoersdienst in Zijtaart. Dit tot
tevredenheid van de mensen die er
gebruik van maken, maar ook van de
chauffeurs. Willen we dit succesvol
kunnen blijven aanbieden, dan zou het
fijn zijn als we onze groep van 6
chauffeurs wat kunnen uitbreiden. Op
vrijwillige basis maar tegen
een onkostenvergoeding
brengt u mensen van A
naar B. Men wordt
benaderd door de diaconie
of men beschikbaar is en
dan wordt men ingepland.
In principe rijden we alleen
voor inwoners van ons dorp, dat is het uitgangspunt.
Voor aanvullende informatie kan contact worden
opgenomen met Cor van der Aa, voorzitter KBO,
telefonisch bereikbaar op 06 -337 791 14.
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WEER EEN AVONDJE
ONTSPANNING MET
HET JEU-DE-BOULES-SPEL !
Aanstaande vrijdag 6 juli a.s. wordt de derde jeu-deboules-spelavond gehouden bij het Dorpshuis.
Deelnemers zijn van harte welkom en kunnen zich
vooraf melden of op de avond zelf.
Aanmelden kan per mail naar: dorpshuis@zijtaart.nl of
rechtstreeks bij onze beheerder in het dorpshuis of
telefonisch: -366679 of 06-52351158. Ook ligt er
een inschrijfformulier op de balie in ons dorpshuis.
Er worden 3 ronden gespeeld en afhankelijk van het
aantal deelnemers worden ter plekke de teams per
ronde samengesteld. De aanvang van het spel is om
19:00 uur, maar men dient uiterlijk om 18:45 uur
aanwezig te zijn.
We hopen op een mooie deelname en goed weer om
dit spel te spelen op de buitenbanen bij ons dorpshuis.
Tot dan.
Activiteitencommissie dorpshuis.
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KBO
Kaarten
Uitslagen van 28 juni:
Rikken:
Henk v.d.Linden
Bert Vissers
Poedelprijs:
Riek v.d.Heijden
Jokeren:
Rieky v.Zutphen
Loterij:
Mientje Raaijmakers
Uitslagen van 2 juli:
Rikken:
Jan v.Zutphen
Bert Vissers
Poedelprijs:
Lenie Henst
Loterij:
Harrie v.d.Acker

91 pnt.
74 pnt.
-21 pnt.
113 pnt.

Voor al uw friet en snacks!
91 pnt.
48 pnt.
102 pnt.

Naar aanleiding van
het Onderonsje!
Afgelopen maandag hadden we
een afvaardiging van Zorg en
Welzijn op bezoek bij het
Onderonsje. Een van de vragen die
gesteld werd betrof de te bouwen
volière bij de
huizen naast het
dorpshuis. De
bouwplaats is al
uitgezet en de
volière zal
binnenkort
geplaatst worden.
Er is geopperd banken te plaatsen zodat men gezellig
met anderen kan luisteren naar het fluiten van de
vogels. Probleem is dat het beschikbare budget op is
en via deze weg willen we dan ook een oproep doen of
er mensen zijn die mogelijk bankjes over hebben,
kunnen maken of willen sponsoren. Het zou een
aanwinst voor het dorp kunnen zijn.
Hebt u oren naar deze oproep, neem dan even contact
op met de voorzitter van de KBO Cor van der Aa,
telefonisch bereikbaar op 06 -337 791 14. Hopelijk
kunnen we dit in Zijtaart weer samen oplossen en iets
realiseren voor de senioren.

Dit weekend speciale aanbieding.

Gehaktstaaf € 1,80 p.st.
Iedere vrijdag vanaf 17.00 uur Gezinsfrietdag
Gezinszak friet (2 Volwassen+2Kinderen)
4 snacks keuze uit frikadel of kroket
Voor € 10,00
Deze actie valt buiten onze normale
stempelkaartactie
Ook telefonische bestelling mogelijk.
Pastoor Clercxstraat 53-55
Tel.: 363638
Patatterij open:
Ma- Di- Do: 19:00uur - 20:30 uur
Vrij – Zat: 17:00 uur - 20:30 uur
Zo: 12:00 uur - 20:30 uur

ZOMERACTIVITEITEN KBO Zijtaart
Tijdens de sluiting van Het Dorpshuis organiseert de
KBO weer enkele zomeractiviteiten.
Noteer de data vast in uw agenda.
1 augustus Jeu de boules
8 augustus Dag fietstocht
15 augustus Kegelen
22 augustus Dagreis
In de volgende uitgaven van Zijtaarts Belang volgt
meer informatie.

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Dames en Heren: zondag 8 juli, Bokkerijder,
pauze in Esbeek ‘Den Bokkerijder’, 85 km,
vertrek 8.30 uur.
Senioren: woensdag 11 juli, Berg en Dal, pauze
in Groesbeek ‘De Plack’, 105 km, vertrek 8.30
uur.
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BEZOEKDIENST OUD EN WIJS
ZOEKT VRIJWILLIGERS

De selectiewedstrijden zitten er weer op en de
kringkampioenen en afgevaardigden voor de Brabantse
Inwoners van Veghel, Mariaheide, Zijtaart, Eerde, Erp,
kampioenschappen zijn bekend. De zijtaartse ruiters hebben Keldonk en Boerdonk krijgen vanaf hun 75e verjaardag om
het zeer zeker niet slecht gedaan!
de twee jaar bezoek van een vrijwilliger van de
Bezoekdienst Oud en Wijs van ONS welzijn. Tenminste,
Zo zijn er maar liefst 4 kringkampioenen bij de pony’s: als zij dat willen; zij mogen ook nee zeggen. Oud en Wijs
• Sjoerd Knukkel met Binkie in de klasse dressuur AB-B komt niet alleen voor een gezellig praatje, maar brengt ook
een map vol informatie mee. De vrijwilliger neemt de
• Lisa Heesakkers met Sweet Chili in de klasse dressuur
informatie over wonen, zorg- en welzijnsvoorzieningen met
AB-L2
de mensen door. Desgewenst laat hij folders achter. Op
• Dena Lammers met Sunny in de klasse C-L2
deze persoonlijke manier worden 75-plussers in ongeveer
• Nikki van den Hoogen met Cocktail in de klasse
een uur bijgepraat over allerlei zaken die voor hen van
dressuur DE-Z1
belang zijn. Omdat er steeds meer ouderen komen en omdat
Daarnaast hebben meerdere ponyruiters zich weten te
er af en toe vrijwilligers stoppen, is de bezoekdienst Oud en
plaatsen voor de Brabantse kampioenschappen:
• Sjoerd Knukkel met Binkie in de klasse dressuur AB-B Wijs op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Mensen die het
• Claire Vermaes met Muffin in de klasse dressuur AB-L2 leuk vinden om gemiddeld één keer per twee weken een
oudere een informatief bezoek te brengen, kunnen zich als
• Lisa Heesakkers met Sweet Chili in de klasse dressuur
vrijwilliger aanmelden bij ONS welzijn. Dat kan via
AB-L2 en spingen L
telefoonnummer (088) 374 25 25 op werkdagen van 9.00
• Dena Lammers met Goud TS in de klasse dressuur C-B
tot 17.00 uur en via het e-mailadres esther.debie@ons• Dena Lammers met Sunny in de klasse C-L2
welzijn.nl
• Robin van Vugt met Gaby in de klasse dressuur DE-B
• Claire Vermaes met Sunrise in de klasse dressuur DEJe steekt er wat van op
L1
ONS welzijn stuurt elke vrijwilliger van Oud en Wijs
• Ise Kemper met Naza in de klasse dressuur DE-L1
gemiddeld één keer in de twee weken een adres van
• Noa Spoorenberg met Dreamgirl in de klasse dressuur
ouderen die bezocht moeten worden. De vrijwilliger kan
DE-M1
zelf met de betreffende oudere afspreken of het bezoek 's
• Nikki van den Hoogen met Cocktail in de klasse
ochtends, 's middags of ’s avonds is. Als hij tijdens een
dressuur DE-Z1
bezoek problemen tegenkomt, kan hij een beroep doen op
Bij de paarden zijn dat:
ONS welzijn. Een ouderenadviseur zal vervolgens in
• Anouk Blokx met Apashia in de klasse dressuur B
overleg met de oudere bekijken hoe het probleem
• Nikki Bek met Ushi Ter Kwincke in de klasse dressuur aangepakt kan worden.
M1
De vrijwilligers van Oud en Wijs krijgen van ONS welzijn
• Indira Jussen met Quaresta Z in de klasse springen M
de nodige ondersteuning. Behalve een map vol informatie
• Glenn van de Ven met Ziezo in de klasse spingen Z
biedt de beroepsouderenadviseur ook bijscholing als dat
nodig is. Op het gebied van wonen, zorg en welzijn
Dat is een geweldige prestatie, waar we met zijn allen trots verandert er immers voortdurend van alles. Zoals alle
op kunnen zijn! Op naar de Brabantse kampioenschappen
vrijwilligers van ONS welzijn kunnen ook deze
op 28 en 29 juli in Westerbeek!! Succes!!
vrijwilligers de gemaakte onkosten declareren. En ONS
welzijn heeft voor hen een aansprakelijkheidsverzekering
afgesloten.
Een veelgehoorde reactie van
de vrijwilligers van Oud en
Wijs is dat zij van dit werk zelf
veel opsteken over alle
voorzieningen, instanties en
regelingen die er zijn.
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Informatieavond over
NAH

Cor van Zutphen benoemd tot
Erelid tijdens Picknickconcert
Op een zonovergoten parkplaats achter het Dorpshuis heeft
muziekvereniging St. Cecilia afgelopen zondag een
Picknickconcert gegeven ter afsluiting van dit seizoen. Alle
geledingen, het Opleidingsorkest, de verschillende
slagwerkgroepen, alle majoretten, dansgroep Return en het
fanfareorkest, presenteerden samen een mooie show. Een
groot succes was het optreden van 15 proeflesleerlingen
samen met het opleidingsorkest. Elke leerling heeft na het
project “Muziek=Cool” de mogelijkheid gekregen om 3
proeflessen te nemen op een instrument naar keuze en
mocht een muziekstuk mee blazen. Na dit optreden hebben
de proeflesleerlingen een inschrijfformulier ontvangen voor
opgave voor muziekles. En natuurlijk mag iedereen, die
geen proeflessen heeft genomen, zich opgeven voor
muziekles in het nieuwe schooljaar.
Tijdens het sfeervolle concert zaten velen schuilend tegen
de zon onder de bomen in het gras op grote picknickkleden
of op een stoel lekker smikkelend uit de meegenomen
picknickmanden te genieten van de voorstelling.
Als topper van de ochtend werd Cor van Zutphen in het
zonnetje gezet. Cor nam afscheid van het fanfareorkest na
66 jaar spelend lid te zijn geweest. Daarbij heeft hij 51 jaar,
vanaf de oprichting, meegespeeld met blaaskapel de
Boemelaars. Cor was 25 jaar bestuurslid. We deden nooit
tevergeefs een beroep op hem als er gewerkt moest worden.
Voor al zijn verdiensten bij onze muziekvereniging is
Cor daarom tot Erelid benoemd. We wensen Cor en Joke
alle geluk toe voor in de toekomst.
Voor alle lezers een prettige vakantietijd toegewenst en op
21 september hopen we weer velen van u te zien tijdens ons
optreden met BZB.
Het Bestuur Muziekvereniging St. Cecilia Zijtaart

Niet aangeboren hersenletsel
(NAH) is schade aan de hersenen,
die na de geboorte is ontstaan. Die
schade kan ontstaan door een
oorzaak buiten het lichaam of
doordat er in het lichaam iets
misgaat. De gevolgen van NAH
kunnen groot of klein zijn, en
zichtbaar of onzichtbaar, maar vaak
hebben ze grote invloed op het
leven van de getroffenen en zijn
omgeving. Op woensdag 4 juli
verzorgen ONS welzijn en het
PieterBrueghelHuis een
informatieavond voor mensen met
NAH, hun partners, familie, vrienden en andere
geïnteresseerden. Neuropsycholoog Regy van Loon van
SWZzorg en NAH-verpleegkundigen Mirjan Verweij van
Pantein houden een inleiding over de onzichtbare gevolgen
van NAH, waarna er voor de bezoekers volop gelegenheid
is om mee te praten over dit onderwerp. De organisatie wil
met name graag weten aan wat voor ondersteuning de direct
betrokkenen behoefte hebben. Dat alles gebeurt in het
Pieter BrueghelHuis, Middegaal 25 in Veghel. De deuren
gaan open om 19.00 uur, de informatieavond begint om
19.30 uur. Het programma duurt ongeveer anderhalf uur en
is gratis toegankelijk. Aanmelden (is niet noodzakelijk, wel
wenselijk) kan door een e-mail te sturen naar
info@pieterbrueghelhuis.nl of te bellen naar nummer
(0413) 39 52 80.
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Word ook een Leesmiljonair en verdien
een ticket voor het feest!

Kinderen in Meierijstad lezen
1.000.000 minuten
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen
die in de zomervakantie niet lezen, soms
wel één of twee niveaus terugvallen in
hun leesontwikkeling. Dat wordt de
zomerdip genoemd. Om de zomerdip
tegen te gaan, zijn de bibliotheken in
Meierijstad op 1 juli weer gestart met
ook niet alles. Denk aan de kinderen die je minder ziet, de
het project ‘Leesmiljonairs’. Alle deelnemers
conflicten, de financiën. En denk aan wat de kinderen
samen gaan proberen een miljoen minuten te lezen. meemaken… Natuurlijk is het niet altijd te voorkomen, en
Leesmiljonairs kunnen in de bibliotheek een speciaal
boekje ophalen waarin ze per week opschrijven hoeveel
minuten ze gelezen hebben. Het zelf lezen thuis, maar ook
voorlezen en het bezoeken van de bibliotheek tellen mee.
Kinderen verdienen met hun leesminuten bronzen, zilveren
en gouden diploma’s en cadeautjes. Zo’n diploma is
bovendien het ticket voor het Leesmiljonairsfeest tijdens de
Kinderboekenweek op vrijdag 12 oktober. Zo lees je je rijk!
Alle minuten van de deelnemende lezers worden bij elkaar
opgeteld en per week wordt de tussenstand bijgewerkt op
de speciale leesmeter in de bibliotheken van Veghel,
Schijndel, Sint-Oedenrode en Erp. Leesmiljonairs duurt tot
en met 10 oktober.

Helaas… te laat
Gelukkig wordt het ietsje beter en kan ik de laatste tijd
steeds vaker wat meer doen als er relatieproblemen zijn.
Toch komt het nog steeds voor dat mensen binnenkomen,
eigenlijk al met het idee: er is niks meer aan te doen. Het
hoeft niet door die gedachte of die houding te zijn, want
soms valt het echt heel erg mee! Maar soms heeft men in
het hoofd eigenlijk al afscheid genomen van de
relatie, is men er klaar mee. Men komt nog voor
“zogenaamde” relatietherapie, zodat niemand
kan zeggen “je hebt geen relatietherapie
geprobeerd…” maar het is te laat.
Ik heb het al vaker geschreven en van de daken
geroepen: beste mensen, wacht toch niet zo
lang!! Elke maand is er wel een stel waarbij het
op het randje is (of te laat is) voor
relatietherapie. Natuurlijk mag je voor jezelf
kiezen als het niet meer gaat, maar scheiden is

ze zullen vast nog meer ellende krijgen in hun leven, maar
een gezellige warme, huiselijke en veilige start wens je
ieder kind.
Ook vorige maand en deze maand kwam het weer voor dat
de relatie totaal verziekt was. En altijd (ook in deze
gevallen) was er weer sprake van onvoldoende
communicatie. Mensen denken vaak dat ze dan een soort
“communicatiewonder” moeten gaan worden, altijd
assertief, altijd precies de goede woorden kiezend, nooit
boos mogen worden, etc. Maar daar gaat het helemaal niet
om! Boos worden is óók communicatie, en nog wel heel
duidelijk ook! En als je de goede woorden niet kunt vinden,
dan gebruik je toch iets minder goede woorden. Je kent
elkaar toch al langer dan vandaag!! Het hoeft echt niet
perfect te worden.
Kortom: het is voor iedereen te leren…, als je maar op tijd
bent.

Toneelvereniging Mariahout speelt
'De Kleine Zeemeermin'
Een vrolijk sprookje in een nieuw jasje, dat brengen de
jeugdspelers van Toneelvereniging Mariahout (TV
Mariahout) op 8, 21 en 26 juli in Openluchttheater
Mariahout. Het bekende sprookje van Hans Christian
Andersen is speciaal voor de groep spelers bewerkt. Naast
vrolijke spelmomenten bevat het stuk ook een modern
thema: de plastic soep.
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Als inwoner van Zijtaart wil ik me graag aansluiten als
deelnemer aan dit mooie project van Carin Simons. Ik heb
gekozen voor het onderwerp “géén omleiding door Zijtaart
N 279”.
Het plan voorstel is gunstig voor Zijtaart maar nog niet
definitief, daarom wil ik op een creatieve manier
“omleiding N279” onder de aandacht brengen. Met als
Wat is MeierWIJstad?
slogan: Provincie, kies een variant N279, omleiding is strop
U als inwoners van Meierijstad kunt meedoen aan het
maken van een levensgrote puzzel die de vorm heeft van de voor Zijtaart, dat doet Zijtaart de das om. Een puzzelstuk
vol met stropdassen en verschillende strop variaties,
plattegrond van de gemeente. En levensgroot betekent
LEVENSGROOT: er zijn 500 puzzelstukken samen met
maken mijn puzzel tot de boodschap die ik hiermee over
2
een oppervlakte van ongeveer 400m !
wil brengen.

Waarom?
Meierijstad bestaat uit 13 kernen met een eigen cultuur,
sinds kort verbonden door een gezamenlijke
gemeentegrens. Maar wat weten wij van onze buren en
voelen we ons echt verbonden?
Het project MeierWIJstad wil die kennis vergroten door de
talenten van de inwoners van Meierijstad op te halen,
zichtbaar te maken en met elkaar te verbinden.

Wanneer te zien?
De puzzel wordt samen met de deelnemers gelegd op de
eerste festivaldag (6 juli) van Fabriek Magnifique in
Veghel. Dat belooft een spektakel te worden: 360
deelnemers die een levensgrote puzzel maken. Het resultaat
is gedurende het hele festival te zien in de Hoogstraat, ter
hoogte van parkeerplaats Vaticaan.

Inspiratie van Patricia Krikke

Historische Boottocht Veghel
VEGHEL - In samenwerking met Rondvaartbedrijf
Kuijpers en Heemkundekring Vehchele houdt UITpunt
& Toerisme Veghel een historische boottocht vanuit de
haven van Veghel op zaterdag 7 juli.
Op 7 juli bieden wij u de kans om aan boord te gaan en een
belangrijk stuk van Veghel vanaf het water te bekijken.
Zonder de eerste haven, die in 1826 gegraven is, zou
Veghel nooit geworden zijn wat het nu is: een economische
motor voor Oost-Brabant. Het begon al voor 1800 toen er
plannen waren om van rivier de Aa een kanaal te maken.
Uiteindelijk kwam er een kanaal van ’s-Hertogenbosch naar
Maastricht. Als enige op het hele traject, wist het
gemeentebestuur van Veghel het voor elkaar te krijgen een
lange insteekhaven gerealiseerd te krijgen. Een verhaal met
meerdere invalshoeken, dat de moeite waard is om onder de
aandacht te brengen.
Programma:
De ‘Zoete Lieve Gerrit’ zal u meenemen vanaf de
Noordkade naar de nieuwe haven bij Mars en IBM. Daarna
voert hij naar de nieuwste haven bij de CHV en de
containerterminal van Van Berkel. Bernard Vissers,
voorzitter van Heemkundekring Vehchele, zal u gedurende
deze tocht de nodige informatie geven over de historie van
de locaties die onderweg te zien zijn. Vertrektijden zijn om
12:00 uur, 13:30 uur en 15:00 uur, waarna u een uur lang
kunt genieten van een omgeving die misschien al langer
bekend is maar die u nog niet eerder vanuit dit perspectief
zag.
Kosten
De kosten voor deze boottocht bedragen € 12,50 per
persoon. Helaas is het schip niet rolstoeltoegankelijk en
minder geschikt voor mensen die slecht ter been zijn.
Kaarten
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de balie van het UITpunt/
bibliotheek of online via www.uitpuntveghel.nl
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De Watersteeg in Veghel wordt
vernieuwd
Woon-zorgcentrum De
Watersteeg in Veghel
wordt vernieuwd.
Aanleiding voor de vernieuwing is de verhuizing van 32
revalidatieplaatsen in juli 2017 van De Watersteeg naar
Zorg- en herstelhotel Udens Duyn in Uden. De
verhuizing van de revalidatieplaatsen is voor de locatie
aanleiding geweest om samen met de cliëntenraad,
medewerkers, bewoners en samenwerkingspartners om
tafel te gaan en een nieuwe indeling te maken voor de
Watersteeg.
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mantelzorger wat ruimte nodig heeft, kunnen er tijdelijk
terecht. Vogelven 12 op de 2e etage is een woonomgeving
geworden voor kortdurend verblijf of crisisopname voor
mensen met dementie. Op 6 en 7 april zijn de huidige
bewoners van de begane grond verhuisd naar de tweede
etage. De afdeling wordt uitgebreid met acht plekken.

Aanpak verbouwing
De komende tijd wordt gebouwd aan de nieuwe
Watersteeg. Diana Zijlmans: “Duurzaamheid daarbij staat
voor ons hoog in het vaandel. Waar mogelijk gaan we
zaken hergebruiken. Tafels en stoelen laten we opknappen
door Caroussel Groen in Schaijk (Caroussel Groen is
onderdeel van de locatie Nieuwe Hoeven van BrabantZorg
en biedt dagbesteding aan mensen met een
ondersteuningsvraag)." Op 25 juni is de bouw feestelijk van
Diana Zijlmans, regiomanager van De Watersteeg: “Uit
start gegaan; bewoners deelden de eerste mokerslag uit.
gesprekken met huidige bewoners van De Watersteeg bleek Diana Zijlmans: “We hebben een grove planning opgesteld
dat er behoefte is aan echtparenkamers, aan appartementen en hopen de nieuwe Boomgaard 12 in september en
die zelfstandig wonen mogelijk maken én aan
Houtwal 12 in oktober in gebruik te nemen”.
appartementen die kunnen functioneren als een tijdelijke
verblijfsomgeving, voor als het thuis even niet meer kan.
Over BrabantZorg
Daarnaast gaf Ziekenhuis Bernhoven aan behoefte te
De Watersteeg is één van de locaties van BrabantZorg. Bij
hebben aan plekken voor mensen/patiënten die nu
BrabantZorg bieden we vanuit 35 locaties in de regio’s Oss,
‘oneigenlijk’ een bed bezet houden in het ziekenhuis.
Meierijstad, Uden en Den Bosch ondersteuning en zorg
Omdat we samen verantwoordelijk zijn voor de zorg aan
tijdens het ouder worden. Dat gebeurt op zorglocaties en bij
kwetsbare ouderen, zijn we met hen hierover in gesprek
cliënten thuis. Kijk voor meer informatie over BrabantZorg
gegaan.”
en locatie De Watersteeg op www.brabantzorg.eu.
Dit verandert er in De Watersteeg
Houtwal 12 op de begane grond wordt een
woonomgeving voor cliënten die zelfstandig willen en
kunnen wonen. Er komen twaalf appartementen van
ongeveer 40m2. De appartementen bestaan uit een
woonkamer met keukenblok, slaapkamer en badkamer.
Twee van die twaalf appartementen worden geschikt
gemaakt voor duo-bewoning. In deze appartementen
kunnen bijvoorbeeld (echt)paren en/of ouder/kind terecht.
Bewoners bepalen zelf, net als ze gewend waren voordat ze
naar De Watersteeg verhuisden, hoe hun appartement wordt
ingericht, wie er op bezoek komt en wanneer, wanneer
ondersteuning en zorg nodig is en wat, waar en hoe de
maaltijd wordt genuttigd. Boomgaard 12 op de 1e etage
wordt een verblijfsomgeving voor cliënten met een
tijdelijke woonvraag. Cliënten die nog niet naar huis
willen/kunnen na een ziekenhuisopname, cliënten die even
niet meer thuis kunnen wonen bijvoorbeeld omdat de

