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Heeft u nog vragen?
Afgelopen week zijn er nog verschillende hulpvragen binnen gekomen. We hebben
gelukkig voldoende vrijwilligers om aan alle aanvragen te kunnen voldoen. We
bekijken per aanvraag wie we aan een hulpvraag koppelen. Gezien het feit dat het er
voorlopig nog naar uitziet dat de maatregelen die de overheid heeft opgelegd nog
van kracht blijven, kan het zijn dat u toch nog een hulpvraag voor ons heeft. Wij
blijven de komende weken nog bereikbaar voor hulpvragen die door het
coronavirus zijn ontstaan.

Eetpunt
Afgelopen weken is er ook door deze crisis geen Eetpunt geweest op dinsdag
en donderdag. Er is bij de mensen navraag gedaan of er nu behoefte is aan
een warme maaltijd tegen een vergoeding zoals die ook bij het Eetpunt
gevraagd wordt. Mike Versantvoort is bereid gevonden om maaltijden te
leveren. Wilt u dit ook graag of wilt u meer informatie hierover, dan kunt u
contact opnemen met een van onderstaande contactpersonen.

Wij willen graag helpen!
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
“KIJK OM NAAR ELKAAR”


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
Meldpunt Thuiszorg Pantein 0900-8803
Ouderenwerk Ons Welzijn
36.73.09
Maatschappelijk werk Aanzet 36.69.86
Brabantzorg
088-99.85.555

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

Kopij voor nr. 27
Inleveren uiterlijk
4 april 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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KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart

Vastenactie
Nieuws van de dorpsraad
Zoals u allen zult begrijpen gaat de openbare vergadering
van 10 april niet door. Ook onze besloten vergaderingen
mogen geen doorgang vinden.
Vanuit de gemeente wordt met enige regelmaat
geïnformeerd hoe het gaat in het dorp en hoe er wordt
omgegaan met de situatie omtrent het coronavirus. En of
we aan alle hulpvragen kunnen voldoen.
Zover wij weten en kunnen inschatten heeft eenieder nu
voldoende mogelijkheden om hulp te krijgen of om hulp te
vragen. Zie hiervoor ook de samenwerking tussen Zorg en
Welzijn en de KBO.
Een nieuwe datum voor de openbare vergadering volgt via
aankondiging in dit blad.
Zorg goed voor u zelf en voor elkaar.

Indien U het vastenzakje nog wilt inleveren, dit kan nog tot
en met Pasen op onderstaande adressen. Heeft U het zakje
niet meer; het mag ook in een gewone enveloppe.
Graag inleveren bij:
Cor van de Wetering, Pater
Thijssenstraat 23
Nolda van Zutphen, Krijtenburg 3
Hennie van Asseldonk, Past.Clercxstraat 22
MOV Zijtaart
Nieuwe website Franciscusparochie
Vanaf nu is de website van de Franciscusparochie online.
Op deze website verschijnen ook berichten van onze
geloofsgemeenschap H. Lambertus Zijtaart. De site is te
vinden op https://www.franciscusparochiemeierijstad.nl.
Op deze website komen ook nieuwsbrieven van de bisschop
en gebeden te staan; een aanrader in deze moeilijke tijd met
het coronavirus.

Gewijde palmtakken
Vanwege het coronavirus worden er tot nader tijdstip geen
openbare kerkdiensten meer
gehouden. Daarom worden a.s.
vrijdag de palmtakken gewijd in een
extra besloten viering in de H.
Lambertuskerk van Veghel. Voor
alle parochianen van Zijtaart is vanaf
zaterdagmiddag 4 april de
mogelijkheid om gewijde
palmtakken af te halen bij de
“Mariakapel” nabij de parkeerplaats
van het Dorpshuis.
Bestuur H. Lambertus Zijtaart

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 ( naam en adres
vermelden)
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.
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In deze tijd van corona krijgen we regelmatig berichtjes van
mensen die willen helpen. Denk aan gewoon even een
belletje met iemand (om je hart te luchten en een ander
‘Beperk je bezoek aan oudere en kwetsbare mensen’, dat is verhaal te horen),
één van de maatregelen van het kabinet in de strijd tegen
voor iemand een boodschapje doen - warm eten koken….
het Coronavirus. Een begrijpelijk advies. Maar hoe voelt
Als we daar de taak van mantelzorgen iets mee kunnen
dat nu voor u als mantelzorger?
verlichten, horen we dat graag!
Het is vreemd om te realiseren dat u uit voorzorg weg blijft Wij willen graag met u meedenken en naar uw verhaal
bij uw naaste, voor wie u juist anders altijd zo liefdevol de luisteren. Dus, voor een praatje of praktische raad zijn wij
zorg draagt. De algemene regel is: beperk het contact.
gewoon bereikbaar.
Zeker als de hulpbehoevende ouder is dan 70 en/of een
kwetsbare gezondheid heeft. Maar ja, dat is makkelijker
Waar kunt u terecht?
gezegd dan gedaan. Want juist nu kunt u degene waar u
- Mantelzorgers uit Veghel: ONS Welzijn, ons-welzijn.nl,
voor zorgt toch niet aan zijn/haar lot overlaten?
tel.(088) 374 25 25 of mail naar mantelzorgveghel@onsJuist nu wordt er een groot beroep gedaan op
welzijn.nl

In deze bijzondere tijden is het een
uitdaging om mantelzorger te zijn

mantelzorgers en vrijwilligers

Naast de zorg voor uzelf heeft u ook de zorg en aandacht
voor uw naaste. Vaak ook nog in combinatie met een baan,
nu misschien vanuit thuis, en misschien met uw
schoolgaande kinderen die nu ook thuis zijn.
Als u als mantelzorger zelf verkouden of grieperig wordt,
volg dan het advies van de Rijksoverheid op. Blijf thuis en
mijd sociaal contact. Het is belangrijk dat de omgeving én
de professionele zorg, zoals de Thuiszorg, de zorg dan
overneemt.
Maar ook zorgorganisaties ervaren problemen doordat hun
zorgmedewerkers ziek worden. Aan mantelzorgers kan dan
gevraagd worden iets extra’s te doen, zoals het huis
schoonmaken, de zorgvrager naar bed brengen of een
boodschap doen. Deze uitzonderlijke situatie vraagt erom
dat we elkaar zoveel mogelijk helpen, maar volg vooral de
richtlijnen van het RIVM op.

Durf te vragen!

- Mantelzorgers uit Sint-Oedenrode en Schijndel:
Welzijn De Meierij, welzijndemeierij.nl, tel. (073) 544 14
00. Of mail naar mantelzorg@welzijndemeierij.nl

(Geluids)overlast van de buren
Nog nooit zijn we zo veel en zo lang
thuis geweest. Wegens de RIVM
maatregelingen zijn we aan huis
gebonden en voortdurend omringd door
de geluiden van onze buren. Denk dan
aan het geluid van spelende kinderen of
van uw buurman die met zijn hobby bezig is. Dit hoeft lang
niet altijd een probleem te zijn. Nu velen van ons thuis
moeten werken, kunnen we ook niet anders dan geduld en
begrip voor elkaar opbrengen. Dit neemt niet weg dat
geluid soms zo hinderlijk wordt, dat u het (bijna) niet meer
uit kunt houden. Behoorlijk vervelend, zeker in een tijd
waarin er al genoeg andere
zorgen zijn.
Buurtbemiddeling
Meierijstad wil bewoners
daarom graag praktische
tips geven over hoe in
gesprek te gaan met de
buren. In gesprek gaan over
overlast is (bijna) altijd de
oplossing van het
probleem. Van essentieel
belang om de afstand van
minimaal 1,5 meter hierbij
in acht te nemen!
10 Tips om met uw buren
in gesprek te gaan:
1. Vertel uw buren dat u
wilt praten. Zoek een
moment dat het u beiden
uitkomt. Niet op een
moment dat u erg boos
bent;
2. Zorg dat u weet wat u
wilt zeggen. Schrijf van
tevoren op waar u last van
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heeft en wat u de buren wilt vragen;
3. Vertel rustig en in het kort waar u last van heeft aan de
hand van voorbeelden. En wat de gevolgen hiervan voor u
zijn. Vraag uw buren wat ze daarvan vinden en luister naar
het antwoord;
4. Luister naar elkaar en probeer u te verplaatsen in uw
buren. Als u iets niet begrijpt, vraag dan naar het hoe en
waarom;
5. Vraag of de buren misschien ook last hebben van u;
6. Verdiep u in het standpunt van de ander. De kans op een
oplossing is dan groter;
7. Zoek samen naar oplossingen. Blijf niet hangen in wiens
schuld het is of wie er gelijk heeft;
8. Probeer redelijk te blijven in uw eisen. U kunt niet
verwachten dat u bijvoorbeeld nooit geluid hoort van de
buren;
9. Het kan prettig zijn om niet meteen afspraken te maken,
maar er eerst over na te denken en dit op een later moment
te bespreken;
10. Maak duidelijke en realistische afspraken met elkaar.
Zorg dat u in gesprek blijft, ook als het niet meteen lukt om
een oplossing te vinden. Probeer ruzie te allen tijde te
voorkomen;
Als het na het ondernemen van deze stappen alsnog niet
lukt om er uit te komen, dan kunt u contact opnemen met
Buurtbemiddeling Meierijstad.
Veghel: (088) 374 25 25
buurtbemiddelingveghel@ons-welzijn.nl
Schijndel/Sint-Oedenrode: (073) 544 14 00
buurtbemiddeling@welzijndemeierij.nl
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Hoe kunnen wij met deze crisis
omgaan als gezin?
Problemen in de opvoeding hebben nogal eens een link met
stress bij de ouders. Aangezien veel ouders momenteel last
hebben van stress is de kans groot dat deze zich vertalen
naar de opvoeding, maar ook naar de kinderen zelf. En ook
de kinderen voelen de spanning. Het is vreemd niet naar
school te hoeven, niet of minder met vriendjes te spelen.
Alsmaar met z’n allen bovenop elkaar. Dat is normaal al
lastig, maar zeker in deze tijd.
Kwetsbaarheid
Extra kwetsbaar in dit opzicht zijn de gezinnen waar ook
nog andere problemen spelen. Bv. financiële zorgen, zorgen
om dierbare familieleden (opa’s en oma’s). Werkstress is er
ook: van de werknemers die nog wel werken wordt over het
algemeen meer gevraagd, degenen die thuis zijn, moeten
vaak tussen de bedrijven door allerlei dingen regelen, thuis
achter de computer, soms met gillende kinderen op de
achtergrond…… Er wordt al voorspeld dat huiselijk geweld
zal toenemen, relatieproblemen zullen ook eerder opspelen.
Juf spelen
En dan wordt er ook nog gevraagd om juf/meester te
spelen. Helpen bij het huiswerk van je kinderen. Voor
sommige ouders een interessant gegeven, maar voor de
meesten toch lastig, o.a. omdat je zelf andere lesmethodes
hebt gehad. Als je zelf destijds moeite had met leren en blij
bent dat dit niet meer hoeft, zit je hier niet op te wachten.
En die ouders zijn er ook.
Daarom wat kleine tips om het jezelf wat minder lastig te
maken:
1. Maak iedere dag een planning;
2. Laat de kinderen meedenken bij het maken van de
planning;
3. De planning is ter ondersteuning, je mag ervan
afwijken indien nodig;
4. Accepteer dat niet alles goed gaat;
5. Probeer rustig te blijven, ga even wandelen als het
echt niet meer gaat;
6. Laat je kinderen elke dag even buiten spelen in de
tuin;
7. Doe klussen waarbij je moet nadenken, vooral in de
rustige uren (bv. als kinderen op bed liggen);
8. Doe elke dag een spelletje met de kinderen of iets
anders wat zij heel leuk vinden;
9. Hou zoveel mogelijk vast aan de dagstructuur (op
tijd opstaan, op tijd naar bed, vaste etenstijden);
10. Maak er een spelletje van om elke dag iets
positiefs/leuks te bedenken, of zoek op internet
naar een positieve spreuk en hang die op de
koelkast. Lees dat citaat enkele keren per dag, het
kan je helpen.
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Jeugd Activiteiten Zijtaart
Werkgroep van Evenementengroep Zijtaart

Contactadres:
Ceciliastraat 29
5465 RZ Zijtaart
Tel: 06-42250982

Mysterie in de Middeleeuwen
Ja, ik wil helpen bij de Jeugdvakantiedagen van 18 augustus t/m 20 augustus 2020 in Zijtaart
Naam:
Adres:
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Geboortedatum:
Maatschappelijke stage:

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
☐

Groepsleider:
Samen met:

☐
……………………………………………………………………………………………………

Graag één naam opgeven, per groepje zijn er max. 2 begeleiders noodzakelijk.

*Activiteitenbegeleider creatief:
*Activiteitenbegeleider spel:
Ochtend
Middag
Avond

Dinsdag
☐
☐

Hand- en spandiensten
Zaterdag
☐
☐

Ochtend
Middag
Avond

Woensdag
☐
☐
☐

☐
☐
Donderdag
☐
☐

*Catering:

Ochtend
Middag

☐
Dinsdag
☐
☐

Woensdag
☐
☐

Donderdag
☐
☐
☐

☐
Maandag
☐
☐
☐

Dinsdag
☐
☐
☐

Woensdag
☐
☐
☐

Donderdag
☐
☐
☐

Vrijdag
☐
☐

Donderdagavond na de afsluiting, is alle hulp om alles weer op te ruimen van harte welkom!

Nachtwaken:

☐

Frietgezin

☐

Halve groep ☐
(4/5 kinderen + 1x leiding)

Hele groep
☐
( 8-9 kinderen + 2x leiding)

In welke groep(en) had u afgelopen schooljaar (klein)kinderen op de basisschool?
……………………………………………………………………………………………………
*Bij het maken van de indeling houden wij zoveel mogelijk rekening met uw wensen, echter
kunnen wij niet garanderen dat u daadwerkelijk op deze activiteit ingepland wordt.

Dit formulier kan ingeleverd worden tijdens de inschrijfochtend/ -middag, bij Anouk Welte (Ceciliastraat 29),
tijdens Zijtaart Biedt Meer of via jaz@zijtaart.nl.
Meer formulieren nodig? Ga naar www.Zijtaart.nl en download het inschrijfformulier.
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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”
Ook de JAZ neemt maatregelen m.b.t. het coronavirus. De inschrijfochtend en -middag in de kapel zijn
geannuleerd. We vragen jullie om de inschrijfformulieren met daarbij het inschrijfgeld in gesloten
enveloppe in de brievenbus te doen bij een van de volgende JAZ-leden:
Anouk Welte, Ceciliastraat 29
Marieke van Asseldonk, Pater Thijssenstraat 24
Stan van Hoof, Keslearstraat 63

LET OP: UITERSTE INSCHRIJFDATUM VOOR DEELNEMERS IS ZONDAG 5 APRIL
Natuurlijk zijn jullie ouders, opa’s en oma’s ook van harte welkom
om zich op te geven als vrijwilliger. Het vrijwilligers aanmeldformulier vind je verderop in het Zijtaarts Belang.
De inschrijfformulieren zijn in de week van 9 maart op school uitgedeeld.
Ook de Zijtaartse kinderen (die ingestroomd zijn op een basisschool en/of de leeftijd van 4 jaar op de laatste schooldag van schooljaar
2019/2020 hebben bereikt) en géén persoonlijke uitnodiging hebben gehad, mogen inschrijven!

Het JAZ-team

Chinese tomatensoep met kip en prei.
per liter

€ 7,50

Mini beenhammetje (250 gram) gemarineerd met
whisky en bruine suiker per persoon € 14,50.

Afhaalmenu vrijdag, zaterdag en zondag
van 16:30 - 19:00. Warm af te halen. Graag Spareribs in onze huismarinade met knoflooksaus.
per persoon € 14,50
telefonisch bestellen 0413-343382.
Bestelling graag voor 14:00 plaatsen.
Onze overheerlijke gamba’s aioli (easy peel)
U krijgt dan een tijd van de bestelling,
met knoflooksaus.
per persoon € 16,50
zodat u het contactloos af kunt halen.
Kip op Toscaanse wijze met een Toscaanse
tomatensaus, gegratineerd met kaas en gepofte
Carpaccio van rundvlees met truffelmayonaise,
cherry tomaatjes.
Per persoon € 14,50
pitten, pesto en oude kaas
€ 9,50
Breekbrood inclusief kruidenboter
2 personen
4 personen

€ 3,€ 6,-

Alle hoofdgerechten zijn inclusief salade en
gebakken aardappelen met spek en ui.

