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Hartverwarmende reacties op de oproep van de Dorpsraad
Zijtaart, Zorg en Welzijn Zijtaart en KBO Afdeling Zijtaart!
Ruim 30 personen, soms met meerdere personen uit een gezin, zijn bereid om samen met
ons iets te willen gaan betekenen voor onze inwoners uit Zijtaart. Heel hartelijk bedankt
voor die spontaan aangeboden hulp! Dit bovenop wat familie en/of buren al doen voor
inwoners, geweldig!
Is het voldoende? Wij weten het op dit moment ook niet precies, we hebben afgelopen
week een belronde gehouden en komen tot de conclusie dat de hulpvragen nu niet direct bij
de mensen naar boven komen. Enkele opgehaalde suggesties: een belronde, groot
letterboeken nu de bieb dicht is. Blijft dit voldoende? De tijd zal het leren.
Wij willen de mogelijkheid openhouden, zeker nu we zoveel vrijwilligers hebben, dat
mensen die op welke wijze dan ook hulp kunnen gebruiken, zich kunnen melden bij een
van onderstaande contactpersonen:
Alda Gloudemans, Zorg en Welzijn Zijtaart: 06 - 209 785 07
Helmut Henst, Dorpsraad Zijtaart: 06 - 101 601 14
Piet van den Tillaart, KBO Zijtaart: 06 - 422 819 32
Wij gaan met de hulpvraag een vrijwilliger benaderen die contact
opneemt met de hulpvrager en er wordt samen gekeken of de hulpvraag ingevuld kan
worden. Te denken valt aan de vraag boodschappen doen, medisch / apotheek vragen,
eetservice, bibliotheekvragen, hond uitlaten, belbehoefte, anderszins….
Wie kunnen er bellen? Natuurlijk de hulpvrager zelf, maar wij kunnen ons ook voorstellen
dat mantelzorgers zoals buurt, familie of kennis het wel eens fijn vinden als er eens een
keer iemand anders contact opneemt met hem of haar. Ook dan kan er gebeld worden! Deze
service geldt voor iedereen in Zijtaart, jong of oud, die in deze zware coronatijd hulp kan
gebruiken. Wij willen graag helpen!
Wij hopen, samen met de aangemelde vrijwilligers, dat we op deze wijze een steuntje in de
rug kunnen zijn voor die dorpsgenoten die in deze moeilijke periode enigerlei vorm van
hulp kunnen gebruiken.
Samen kunnen we van toegevoegde waarde zijn.

“KIJK OM NAAR ELKAAR”

Bericht van de redactie
Omdat wij niet weten hoe de Corona-maatregelen verder zullen worden aangepast en wij
eveneens niet weten of het mogelijk blijft om de papieren uitgave van het Zijtaarts Belang
te kunnen maken en bezorgen kunnen Donateurs die Dorpsnieuws Zijtaarts Belang via
email willen ontvangen zich via een email naar Dorpsnieuws@zijtaartsbelang.nl
aanmelden Zijtaarts Belang is vanaf nu ook via internet te lezen op:

=> www.zijtaartsbelang.nl en op de website van de dorpsraad
=> www.dorpsraadzijtaart.nl onder nieuws.
Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance 1 1 2
Huisartsenpost:
0900-8860
Avond, nacht en het weekend
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BELANGETJES
Te koop: Hooi, en weidepalen en afrastering palen.
Tel.: 06 - 148 884 80

Gecanceld: VOW MudRun 2020
Heel spijtig moeten we mededelen dat de VOW-MudRun
op 13 april niet kan doorgaan. De situatie
rondom het coronavirus maakt dat wij
genoodzaakt zijn onze 5e editie niet door
te laten gaan. Wij willen onze deelnemers
en vrijwilligers niet in gevaar brengen.
We hebben ons best gedaan om voor alle
deelnemers een goede oplossing te bedenken. De tickets die
iedereen al gekocht heeft, blijven staan voor volgend jaar
en zijn dus een geldig startbewijs voor de VOW-MudRun
op 11 april 2021 en wij zouden het geweldig vinden jullie
dan te mogen ontvangen. Ook voor de jeugdigen van op dit
moment 11 jaar blijft het ticket geldig, ook al zijn ze
volgend jaar 12 jaar en zouden ze dan een volwassen ticket
moeten kopen. Je bent als je het ticket laat staan goedkoper
uit. Ook de shirtsbestelling voor hen die een shirt besteld
hebben gaat dan mee naar volgend jaar.
Ondanks dat wij al de nodige kosten hebben gemaakt komt
er ook een mogelijkheid je geld voor het ticket terug te
krijgen maar dit zal dan zonder de servicekosten zijn. Deze
servicekosten moeten worden afgedragen aan de
ticketservice. Ook de kosten voor de bestelde shirts kunnen
terug ontvangen worden. Hierover volgt later meer, want
achter de schermen moeten we daarvoor nog e.e.a .regelen.
Wij als organisatie vinden het heel spijtig dat het
evenement niet kan doorgaan, maar hopen op begrip
hiervoor. We zouden het geweldig vinden jullie op 11 april
2021 te zien, want dan beloven we weer een mooi run te
organiseren.
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Ruime vrijstaande woning met
grote garage / schuur te koop.
Pastoor Clercxstraat 44 te Zijtaart.
Woonoppervlakte ± 215 m2
Inhoud ± 330m3
Perceeloppervlakte ± 550 m2
Zeer ruime schuur van ± 125 m2
Voorzien van royale achtertuin.
Voor info kunt u bellen met:
06 - 109 101 34 of 06 - 534 600 32

Uitstel buurtkeezen en Zijtaarts
kampioenschap Keezen
Het team “Zes!” heeft besloten de buurtcompetitie en het
Zijtaarts kampioenschap Keezen uit te stellen. Deelnemers
krijgen nog bericht van de hervatting – waarschijnlijk in het
najaar.
Het Zijtaarts Kampioenschap
Deelnemende teams die hebben ingeschreven en niet
kunnen spelen in het najaar krijgen hun inschrijfgeld terug.
Wij missen jullie allemaal nu al. Het enthousiasme, de
gezelligheid en jullie sportiviteit. We hebben geen andere
keus en er zijn nu veel belangrijkere zaken aan de orde. Wij
hopen dat het voor iedereen goed zal aflopen en dat we
gesterkt uit deze onvrijwillige strijd komen.
Team “Zes!” van EGZ. Evenementen Groep Zijtaart

Oud papier
Op zaterdag 28 maart wordt geen oud papier opgehaald.
Tevens mag er geen container geplaatst worden.

Zomertijd
A.s. zaterdag 28 maart wordt de zomertijd ingevoerd: de
klok gaat één uur vooruit!

Afhaalmenu vrijdag, zaterdag en zondag
van 16:30 - 19:00. Warm af te halen.
Graag telefonisch bestellen 0413-343382.
Probeer overdag de bestelling te plaatsen. U krijgt
dan een tijd van de bestelling, zodat u het
contactloos af kunt halen.
Breekbrood inclusief kruidenboter

2 personen € 3,4 personen € 6,Chinese tomatensoep met kip en prei per liter
€ 7,50
Spareribs in onze huismarinade
per persoon € 14,50
Inclusief salade, gebakken aardappels met ui en spek en
knoflooksaus
Onze overheerlijke gamba’s aioli (easy peel)
per persoon
€ 16,50
Inclusief salade, gebakken aardappels met ui en spek
en knoflooksaus

