Tijdelijke sluiting Dorpshuis Zijtaart ivm het Corona-virus
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Helaas, ook het Dorpshuis Zijtaart ontkomt niet aan maatregelen in het kader van
het Corona-virus!

© zijtaarts belang
Banknr.:
NL69RABO0160809002
t.n.v. Stg. Dorpsnieuws
Zijtaarts Belang
Rabobank Uden-Veghel

Op last van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Meierijstad is het Dorpshuis Zijtaart voor alle (groeps-)activiteiten en
bijeenkomsten gesloten vanaf vrijdag 13 maart tot en met maandag 6 april 2020.
Ook de prikpost op donderdagmorgen in Zijtaart vervalt. De locatie van de nieuwe
prikpost in Veghel staat nog niet vast.
De toegangsdeur naar de geldautomaat is van maandag tot en met vrijdag geopend
van ’s morgens 9:00 uur tot 13:00 uur, zodat de geldautomaat in deze tijd voor u
bereikbaar is.
Te zijner tijd maken we bekend wat de situatie zal zijn na 6 april.
Bedankt voor uw begrip.
Bestuur Stichting Dorpshuis Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID19) scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen
aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen
worden tot 6 april afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente
advies van de overheid en het RIVM.
De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op
televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2.

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
Peuterspeelzaal 't Pompeltje 0413-72 68 24
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Kopij voor nr. 25
Inleveren uiterlijk
23 maart voor 19.00u
bij:
Bert Raaijmakers,
Reibroekstraat 5,
tel. (0413) 36 66 13, of
Email: Dorpsnieuws@
ZijtaartsBelang.nl
Website:
www.ZijtaartsBelang.nl
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Bedankt!

Bedankt!

Bij deze willen we iedereen bedanken voor de
belangstelling en medeleven, in welke vorm dan
ook, tijdens het ziek zijn en overlijden van ons
pap, (schoon)zoon, (schoon)broer, oom en
vriend, Joop van der Cammen.

Bij de afscheidsviering van Joop van der
Cammen is er gecollecteerd voor de jeugd
van V.O.W. en EGZ. Hiervoor is een mooi
bedrag opgehaald, dat eerlijk verdeeld zal
worden onder deze twee verenigingen.
De bedragen zullen dan ook binnenkort
overhandigd worden aan V.O.W. en EGZ.
Nogmaals hartelijk dank voor uw bijdrage
aan deze collecte.

Dit was en is voor ons een enorme steun.
Tevens iedereen bedankt voor zijn/haar
bijdrage aan de afscheidsviering van
Joop.Mede daardoor kwam ook de afkorting
V.O.W. (Vriendschap, Offerbereidheid,
Wilskracht) volledig tot zijn recht.
We hebben liefdevol, waardig en vol respect
afscheid van hem mogen nemen. De erehaag
die gevormd werd bij het uitgeleide, was
indrukwekkend.

Marit, Yara en fam. van der Cammen

Een speciaal dankwoordje voor
Uitvaartonderneming Mariska van Vliet, voor
de geweldige en liefdevolle manier van
begeleiding en verzorging van dit afscheid.
Marit, Yara en fam. van der Cammen

Vastenactie 2020
Dit jaar heeft Vastenactie ons toestemming gegeven om
voor stichting Dovenzorg Malawi in te zamelen. Voor ons
een extra stimulans, omdat de Vastenactie onze opbrengst
met 50 % extra verhoogd.
Onderwijs is belangrijk, maar wat als je doof bent en wordt
geweigerd om een beroep te leren op het vervolgonderwijs?
Hier heeft de stichting D.M. samen met Green Malata een
oplossing voor bedacht.
Voor info: www.dovenzorgmalawi.nl. De dove kinderen
krijgen hier een kans om een beroep te leren in een half
jaar, waardoor zij zelf in hun levensonderhoud kunnen
voorzien. Uw gift gaat voor 150% naar deze jongeren. In
week 12 worden de vastenzakjes met folder huis aan huis
bezorgd.
In verband met het advies betreffende het corona-virus
willen we de vastenzakjes NIET huis aan huis ophalen,
maar u vragen zelf het vastenzakje bij een van de MOV
leden in de bus te stoppen of af te geven.
Cor van de Wetering, Pater Thijssenstraat 23
Nolda van Zutphen, Krijtenburg 3
Hennie van Asseldonk, Past. Clercxstraat 22
MOV Zijtaart

In memoriam pater Ben van Delden
In de eerstkomende zondagviering die mogelijk is
(wanneer is nu nog niet duidelijk), zal er vanuit de
werkgroep Avondwake aandacht worden besteed aan
het overlijden van pater Ben van Delden.
Op zondag 8 maart jl. is pater Van Delden op ruim 91jarige leeftijd overleden in zijn woonkamer in
Teteringen. Afgelopen vrijdag hebben 7 dorpsgenoten
namens onze parochie zijn uitvaartdienst en begrafenis
bijgewoond. Pater Van Delden heeft vanaf 1
september 2000 tot en met begin 2018 wekelijks de
zondagsdienst verzorgd. Velen weten dat hij dit op een
bijzondere wijze heeft gedaan. Daarom verdient pater
Van Delden een respectvolle waardering vanuit onze
parochie.
Werkgroep Avondwake en bestuur parochie H.
Lambertus
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SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Beste Wielervrienden,
Ten gevolge van de overheidsmaatregelen vanwege
het corona virus hebben we besloten onze 8e Goede
Doelen Week uit te stellen tot een nader te bepalen
moment.
Te zijner tijd wordt u hierover geïnformeerd.
Werkgroep Goede Doelen Week Zijtaart

Beste leden van de KBO afdeling Zijtaart.
Ongetwijfeld hebben jullie de laatste
dagen de berichtgeving over de gevolgen
van het coronavirus meegekregen. Het
bestuur van de KBO Afdeling Zijtaart
heeft besloten alle adviezen die door de
overheid en RIVM zijn afgegeven op te
volgen.
Concreet betekent dit dat wij tot nader
bericht al onze activiteiten opschorten tot en met 6 april
2020. Zodra we aanvullende informatie hebben, zullen wij
jullie berichten.
Aanvullende info:
 De Nationale Pannenkoekdag op 20 maart gaat niet
door, dit is definitief van de agenda gehaald. Volgend
jaar doen we een nieuwe poging op 19 maart 2021. De
mensen die opgegeven hebben: bedankt voor het willen
meedoen, maar helaas!
 Het bloemschikken op 9 april is na overleg met Beppie
en Marij afgelast. Als alles achter de rug is zal naar een
alternatief worden gezocht op
een later tijdstip. De mensen
die zich al hadden opgegeven
krijgen hun geld terug.
 Wat betreft het wel of niet
doorgaan van onze
jaarvergadering op 8 april
moeten we de ontwikkelingen
nog even afwachten.
Voor actuele informatie kijk op
www.kbo-zijtaart.nl
De ontwikkelingen volgen zich
snel op en daarom willen wij dit
soort communicaties het liefst per
e-mail naar de leden versturen.
Dat werkt sneller en gerichter!
Van vele leden hebben we reeds
het e-mail adres.
Willen degenen waarvan wij het email adres nog niet hebben, dit zo
snel mogelijk doorgeven aan het
secretariaat? Marianne Kemps
mailadres : rien.kemps@ziggo.nl

In het Zijtaarts Belang van
vorige week hebben wij
aangekondigd zondag 22 maart
te starten met ons
wielerseizoen 2020.
DIT GAAT HELAAS NIET DOOR.
Door de recente ontwikkelingen in verband met het
Coronavirus zijn wij genoodzaakt dit enkele weken uit
te stellen.
Als we duidelijkheid hebben wanneer het
wielerseizoen kan starten zien jullie dit terug in het
“Zijtaarts Belang” en op onze website
www.wtczijtaart.nl
Met vriendelijke groet,
Bestuur WTC-ZIJTAART

Programma VOW
Vanwege het coronavirus zijn er t/m 6 april geen
(oefen)wedstrijden, trainingen en andere grote
bijeenkomsten.
Indien er veranderingen optreden, brengen we jullie
hiervan op de hoogte.
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Het Autismecafé Meierijstad in
maart gesloten!
Afgelopen weekend
zijn er door het kabinet
nog strengere
maatregelingen
genomen om het
coronavirus in te dammen en te bestrijden.
Hierdoor kan het Autismecafé op maandagavond
30 maart, locatie PieterBrueghelHuis te Veghel,
helaas niet doorgaan. De eerstvolgende
bijeenkomst van het Autismecafé wordt
georganiseerd op maandagavond 20 april. Wegens
Koningsdag is dit een week eerder dan gewoonlijk.
Vooralsnog hopen we in april de deuren weer te openen en
u te verwelkomen.

Jeugddisco maandagavond

Na een gezellige kindermiddag hebben we ’s
avonds een geslaagde jeugddisco gehad. Even
spannend want de DJ stond in de file. Gelukkig
was hij er op tijd om alle jeugd weer een hele
Kindercarnaval maandagmiddag
avond te vermaken. En vermaken kan hij ze
Middels een woordje door jeugdprins Rink en jeugdprinses
zeker. Van 19.00 uur tot 22.00 uur staat de
Fleur is de middag in het Dorpshuis geopend. Uiteraard met
jeugd niet stil maar zingen, dansen en hossen
ondersteuning van adjudant Mas, adjudante Sara en de
de hele zaal door. Tussendoor speelt DJ Edwin
raadsheren Jacco en Yannick. Hierna hebben we nog één
verschillende spelletjes met de jeugd waardoor ze
keer mogen genieten van de spetterende showdans.
betrokken zijn bij de disco. Uiteraard kunnen zij ook zelf
Een middag met verschillende activiteiten voor de kinderen. verzoekjes indienen die gedraaid worden. Ook hebben Prins
Zo konden ze zich laten schminken, een glittertattoo laten
Jeroen en Adjudant Twan een bezoek gebracht aan de disco
zetten, springen op het springkussen, bouwen met de
om mee te feesten met de jeugd.
blokken, vier op een rij spelen of een ballonnenfiguur laten Dit jaar een opkomst die vergroot is met 20 jeugdigen (in
maken door Clowntje Bloem. Tussen alle activiteiten door
vergelijking met ons eerste jaar) en daar doen wij het
hebben we ook genoten van de gardedansen en de
voor… Een geslaagde disco voor de jeugd!
Guppiedans. Want zelfs de kleinste Reigers zijn al actief in
het dansen.., en wat deden ze dat goed!
Via deze weg willen we nogmaals iedereen bedanken die
Naast alle activiteiten waren er ook vele prijzen te winnen
een bijdrage heeft geleverd aan het mede mogelijk maken
door het radje draaien en uiteraard de kleurwedstrijd. De
van deze dag, zowel bij de kindermiddag als de jeugddisco.
kleurwedstrijd is beoordeeld door Prins Jeroen (oudste twee De jeugddisco is in samenwerking met Kleijngeld
categorieën) en Jeugdprins Rink (jongste twee categorieën). georganiseerd, bedankt voor jullie medewerking.
Hieronder vinden jullie de uitslag van de prijswinnaars.
Allemaal nogmaals gefeliciteerd met jullie prijs!
De kinderen en jeugd hebben er deze maandag een mooi
Prijswinnaars kleurwedstrijd:
Leeftijdscategorie 1 – 2 – 3 jaar
1e prijs: Flore de Koning
2e prijs: Jila van den Baar
3e prijs: Joep van Cuijk
Leeftijdscategorie 4 – 5 jaar
1e prijs: Lynn van den Baar
2e prijs: Lars van de Ven
3e prijs: Finn Gevers
Leeftijdscategorie 6 – 7 jaar
1e prijs: Rens van der Heijden
2e prijs: Nina van Nuland
3e prijs: Maud Gevers
Leeftijdscategorie 8 – 9 – 10 jaar
1e prijs: Yenthe Egelmeers
2e prijs: Madelon Rooijakkers
3e prijs: Iris van Nuland

fisje van weten te maken onder het motto:
Hop hop hop, we knallen d’r op!
Jeugdcommissie CV De Reigers
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Hoe zit jij in elkaar, voel je je sterk genoeg om de dader te
confronteren? En is dit wenselijk? Hoe zal de rest van het
team reageren? Het is beter per situatie te kijken wat in dit
ene geval de juiste aanpak is. In een ander geval is vaak een
heel andere aanpak nodig.
In de bovengenoemde situatie heb ik met zowel de gepeste
medewerker als de leidinggevende afzonderlijk gesproken.
Ik heb met de leidinggevende drie gesprekken gevoerd hoe
Interpunctie
dit aan te pakken. De eerste twee om hem te leren hoe hij
Met een vertrouwenspersoon alleen voorkom je niet
stelling kon nemen zonder het risico te lopen dat hij aan
alles
gezag zou verliezen. Het derde gesprek was de strategie
Onlangs werd aangekondigd dat elk bedrijf (ook de
bepalen. Hoe en wanneer zou hij ingrijpen? En enkele
kleinere) een vertrouwenspersoon zou moeten krijgen. Ik
scenario’s bespreken van wat er kon gebeuren en hoe
fungeer ook regelmatig zodanig. Een medewerker werd
gepest en het afdelingshoofd wist niet hoe dit te stoppen. Er daarop te reageren. Het slachtoffer van de pesterijen had al
eerder een psycholoog bezocht voor soortgelijke
wordt vaak gezegd “niemand doet er wat aan”, maar soms
problematiek, en ging nog enkele gesprekken aan met de
weet men gewoon niet wát men kan doen. Het slachtoffer
betreffende psycholoog. De pester was veel minder van
staat in de kou, maar de leidinggevende soms óók. Als
slechte wil dan men zou denken en was bereid zijn gedrag
goedwillende leidinggevende is ingrijpen soms lastig. Hij
te wijzigen. Om hemzelf inzicht te geven in de reden
heeft misschien een cursus gevolgd, maar dat is zó
waarom hij pestte, heb ik als maatschappelijk werker nog
algemeen dat het niet past bij déze situatie, bij déze
twee gesprekken met hem gehad. Het voorkomen van
persoon. Of de leidinggevende voelt zich er niet
psychosociale arbeidsbelasting is een typische taak voor de
comfortabel bij.
Sparren met een buitenstaander is prettig, maar wie neem je maatschappelijk werker.
daar voor in de arm? Het is prettig om zelf te kiezen welke
insteek je neemt en niet gedwongen te worden tot iets waar Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
je niet achter staat. Wat kun je in dit geval wel doen, wat
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
beter niet. Leidinggevenden zijn ook maar mensen, toch?
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Alle Noord Oost Brabantse
Bibliotheken zijn gesloten
Met ingang van zaterdag 14 maart
zijn alle Noord Oost Brabantse
Bibliotheken tijdelijk gesloten om
verspreiding van het coronavirus te
voorkomen.
Heb je boeken of andere materialen
geleend?
Deze mag je houden tot onze
bibliotheken weer opengaan. Over de
periode dat we gesloten zijn, hoef je
uiteraard geen boete te betalen.
Heb je boeken gereserveerd?
De boeken blijven in de bibliotheek
staan en kunnen t.z.t. worden geleend.
Activiteiten
Alle activiteiten in de bibliotheken zijn tot en met 6 april
geannuleerd.
Heb je een toegangskaartje gekocht?
De activiteiten zijn uitgesteld en reeds gekochte
toegangskaarten blijven in principe geldig. Zodra er meer
bekend is, ontvang je hierover persoonlijk bericht.
Hoe gaat het verder?
Als we nieuwe informatie hebben dan maken we dat in
ieder geval bekend via onze websites en onze social media.

Tenslotte een prettige tip om je niet te vervelen:
maak gebruik van onze online mogelijkheden - Blijf lekker
binnen met de Bibliotheek voor thuis

Geen (nieuwe) boetes tijdens
coronaperiode
Blijf lekker binnen met de Bibliotheek voor thuis
Mag of wil je niet naar buiten vanwege het coronavirus?
Blijf dan lekker binnen met het aanbod van de Bibliotheek
voor thuis. Met onze luisterboeken, e-books en digitale
prentenboeken hoef je je zeker niet te vervelen. En boetes
voor te laat ingeleverde boeken, die schelden we deze week
kwijt.
De Bibliotheek volgt de richtlijnen van het RIVM en de
GGD over het coronavirus. We schudden geen handen,
nemen extra hygiënemaatregelen en vragen verkouden
collega’s en bezoekers om thuis te blijven.
Apps
Als jij de deur ook niet uit kunt, maak dan gebruik van onze
‘Bibliotheek voor thuis’. Je kunt met de Bibliotheek Wise
App bijvoorbeeld heel gemakkelijk de boeken die je in huis
hebt verlengen of alvast nieuwe titels reserveren. Boeken
luisteren kan via de app LuisterBieb. Die heeft meer dan
3.600 luisterboeken: van romans tot hoorcolleges en van
prentenboeken tot taalcursussen. Er is aanbod voor
kinderen en volwassenen en ook voor nietleden. Download
de app in de App Store of Google Play en registreer je heel
eenvoudig. Registreren is heel eenvoudig. Ben je al lid van
de bibliotheek? Log dan in met je bibliotheekgegevens, dan
is je keuze extra groot.
E-books
Liever lezen dan luisteren? We hebben ook ruim 28.000 ebooks. Je kunt ze lezen op je telefoon, tablet, pc of e-reader.
Bibliotheekleden maken een account aan op
www.onlinebibliotheek.nl en kunnen tot tien boeken
tegelijk lenen. De titels blijven drie weken op je
boekenplank staan.
Voor jonge kinderen zijn er voorleesfilmpjes en digitale
prentenboeken van onder andere De Voorleeshoek,
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Bereslim, Wepboek en SchoolTV. En heb je pubers thuis?
Die kunnen, met de bibliotheekinlog, oefenen voor hun
rijbewijs op www.theorie.nl
Boetes
Genoeg inspiratie om de coronaperiode door te komen,
hopen we. En omdat we begrijpen dat langskomen in de
Bibliotheek voor veel mensen nu echt geen optie is,
schelden we de boetes die daardoor ontstaan vanaf
donderdag 12 maart kwijt. Dat doen we voorlopig tot en
met 6 april. Hou onze website en social media in de gaten
voor de actuele berichtgeving over het coronavirus.

Nieuwe maatregelen Bernhoven om de
zorg toegankelijk te houden
Bernhoven ziet veel coronapatiënten en de druk op het
ziekenhuis neemt toe. Om de zorg toegankelijk te
houden is vandaag weer besloten tot nieuwe
maatregelen. Alle geplande zorg wordt afgeschaald en
de prikposten worden teruggebracht naar negen nieuwe
locaties.
Alle geplande zorg op de poliklinieken en van het
diagnostisch centrum wordt stopgezet en de locatie Oss
wordt gesloten per 18 maart. "We willen onze kwetsbare
patiënten niet blootstellen aan eventuele besmetting", laat
het ziekenhuis weten. Daarnaast komen hierdoor middelen
en capaciteit vrij om de spoedzorg toegankelijk te houden.
Er worden geen nieuwe patiënten ingepland, tenzij spoed.
Alle bestaande afspraken worden nu nagelopen. Artsen
beoordelen of patiënten een telefonisch consult moeten
krijgen, dan wel dat afspraken worden afgezegd of
verplaatst. Medewerkers van Bernhoven nemen hierover
zelf contact met de patiënten op. Het verzoek is dan ook
om niet naar het ziekenhuis te bellen om overbelasting van
de telefooncentrale te voorkomen.
Prikposten
De huidige zestig priklocaties zijn per 16 maart gesloten om
de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk in te
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dammen en mensen met een kwetsbare gezondheid te
beschermen. Een groot aantal prikposten is nu gevestigd in
gebouwen waar ook andere gezondheidszorg plaatsvindt.
Denk aan verpleeg- en verzorgingshuizen en
huisartsenpraktijken. Er komen nu negen nieuwe prikposten
op centrale locaties in de regio. De zorg voor chronische
patiënten blijft gegarandeerd. Een deel van deze patiënten
wordt meegenomen in de dagelijkse route die de
thuisprikkers in de regio afleggen.
Locaties nieuwe prikposten
- Gemeente Uden, bloedafname op route 10 in
Bernhoven, Uden.
- Erp (gemeente Meierijstad), Sport en
ontmoetingscentrum Ter Aa, Den Uil 1a, Erp
- Schijndel (gemeente Meierijstad), 't Spectrum, Steeg 9,
Schijndel
- Locatie Veghel volgt zo spoedig mogelijk
De prikposten zijn open van maandag tot en met vrijdag
08.00 tot 12.00 uur.

Alle publieksevenementen Cultuurfabriek
Noordkade tot 1 april afgelast
Er vinden voorlopig tot woensdag 1 april geen
publieksevenementen zoals concerten, optredens of andere
grotere bijeenkomsten plaats in de locaties van de
Cultuurfabriek op de Noordkade in Veghel. De directies
van Cultuur Haven Veghel, Theater De Blauwe Kei en
Phoenix Cultuur hebben daartoe op donderdagmiddag 12
maart besloten. Dit naar aanleiding van het diezelfde
middag bekend gemaakte overheidsbesluit met
aangescherpte maatregelen om de verdere verspreiding van
het Coronavirus tegen te gaan. Via de website
www.chvnoordkade.nl en de websites van de andere
partijen op de Noordkade kan men op de hoogte blijven van
eventuele nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.
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Inschrijven JAZ-dagen 2020
De voorbereidingen voor de komende JAZ-dagen zijn alweer in volle gang.
Dit jaar worden de JAZ-dagen gehouden op 18 augustus t/m 20 augustus.
Het thema dit jaar is “Mysterie in de Middeleeuwen”
Wil jij samen met ons avonturen beleven
tijdens de JAZ dagen in Zijtaart?
Zorg dan dat je wordt aangemeld tijdens de inschrijfmiddag op dinsdag 24 maart om 15.30u -16.00u
in de kapel van Basisschool Edith Stein.
Natuurlijk zijn jullie ouders, opa’s en oma’s dan ook van harte welkom
om zich op te geven als vrijwilliger.
De inschrijfformulieren zijn in de week van 9 maart op school uitgedeeld.
Ook de Zijtaartse kinderen (die ingestroomd zijn op een basisschool) en géén persoonlijke uitnodiging
hebben gehad mogen zich inschrijven!
Het JAZ-team

Heeft u al kaarten gekocht voor ‘Dolle Beestenboel’ in
ZijtaartZoo? Geen nood! Betaalde toegangskaarten
blijven ook voor oktober geldig. Mocht u echter uw
kaarten terug willen geven, dan krijgt u uiteraard uw
geld terug. Het is ook mogelijk om van dag te ruilen.
Kaarten kunnen teruggebracht worden naar Marian
v.d. Acker, Keslaerstraat 11, tel: 06 - 341 004 61.
Onbetaalde gereserveerde kaarten komen te vervallen.
Opnieuw reserveren is natuurlijk wel mogelijk!

Géén “Dolle Beestenboel” in Zijtaart..
Het was misschien ook al te mooi om waar te zijn; een
dierentuin in Zijtaart!? Zoals in onze eerdere berichtgeving
werd vermeld, zou ZijtaartZoo nog één laatste inspectie
moeten ondergaan vóór de feestelijke opening. Helaas is
tijdens deze inspectie gebleken dat het zowel voor de dieren
als toekomstige bezoekers niet veilig genoeg was om de
dierentuin al deze maand te openen. De directie zelf is er
echter van overtuigd dat het corona-virus ervoor heeft
gezorgd dat de poorten van ZijtaartZoo voorlopig gesloten
blijven.
In de zoektocht naar een nieuwe datum voor de opening
heeft de directie van ZijtaartZoo in overleg met het RIVM
gekozen voor het weekend van 3 en 4 oktober 2020.
“Want, hoe bijzonder is het om onze ultramoderne
dierentuin te openen in het weekend van Dierendag!” Aldus
de directrice.

De Directie sluit af met de slogan: ZijtaartZoo, daar moet u
naar toe! Maar nu nog even niet…
Graag tot zaterdag 3 of zondag 4 oktober!
Vanaf maandag 16 maart 2020 is er al een kleine preview
van ZijtaartZoo te zien op Omroep Meierij. Ziggo digitaal
kanaal 42, KPN digitaal kanaal 1333, Telfort kanaal
1333.

Dorpsraad Zijtaart, Zorg en Welzijn Zijtaart en KBO Afdeling Zijtaart
slaan handen ineen!
Vanwege het coronavirus ontstaan
overal in de regio hulpinitiatieven.
Mensen bieden aan boodschappen
te doen voor mensen die de deur
niet uit kunnen, medicijnen te halen
of honden uit te laten.
Wij zijn op zoek naar mensen die dit
initiatief in Zijtaart mede handen en
voeten willen geven, dit alles met
als uitgangspunt uw eigen veiligheid
staat bovenaan.
Mensen die ons willen helpen kunnen zich melden bij een van onderstaande
personen:
Alda Gloudemans: 06- 20978507
Helmut Henst: 06-10160114
Cor van der Aa: 06-33779114
Als wij voldoende mensen hebben kunnen bv ouderen die niet naar buiten kunnen
en/of durven zich melden voor hulp. De werkgroep zal dan mensen benaderen die aan
de zorgvraag invulling zouden kunnen geven. Met een boodschappenservice, inzet van
scholieren, noodzakelijk vervoer naar arts of ziekenhuis, het afhalen van medicijnen bij
de apotheek, belcirkels, etc. denken we kwetsbare ouderen zo goed mogelijk kunnen
bijstaan in deze tijd van crisis. Wie in Zijtaart hulp nodig heeft kan van deze service
gebruik van maken.
Wij hopen dat meerdere dorpsgenoten zich aansluiten bij dit initiatief, vanuit de
gedachte
“Wij zijn er voor iedereen die in deze moeilijke periode hulp nodig heeft”
Samen kunnen we van toegevoegde waarde zijn.
Laten we gehoor geven aan de oproep van de overheid: “KIJK OM NAAR ELKAAR”

