BUITENVIERING MARIAKAPEL NIET MOGELIJK
Zoals zoveel activiteiten in deze tijd niet kunnen doorgaan vanwege de coronacrisis zo ook
geldt dat voor de buitenviering bij de Mariakapel. Deze viering stond op de agenda voor
zondag 24 mei met medewerking van gitaarclub Pizzicato.
In deze viering zouden wij speciale aandacht besteden aan het (bijna) 10-jarig bestaan
van de Maria- kapel. Omdat dit nu niet mogelijk is, vermelden wij nu de onderstaande
tekst.
Na een aantal maanden van voorbereiding ging op 6 maart 2010 de bouw van start, doordat
zuster Germana met de graafmachine van Carlo van Kessel machinaal de eerste spade in de
grond zette.
Op 10 maart heeft zij de eerste steen gelegd.
Zuster Germana speelde niet voor niets een hoofdrol bij dit gebeuren, want het initiatief
voor de bouw van de kapel kwam geheel van haar zijde. In overleg met de Dorpsraad en
met de gemeente kon dit mooie initiatief gestalte krijgen. De plek midden in ons dorp en
met opzet kort bij het kloostergebouw werd gezien als de beste locatie. Hierdoor kon de
nieuwe Mariakapel het symbool worden van de religieuze betekenis, die het naastliggende
kloostergebouw 104 jaren heeft gehad in de gemeenschap van Zijtaart.
Vervolg pagina 2

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Vorige week zijn in de Lambertuskerk in Veghel twee vieringen opgenomen door
de omroep Meierij: Hemelvaartsdag 21 mei en 1e Pinksterdag 31 mei.
Het hele team van de Franciscusparochie van Veghel is voorgegaan.
De vieringen worden uitgezonden op de feestdagen zelf: Hemelvaartsdag 21
mei en Pinksteren 31 mei om 10.15 uur (na het nieuws van 10.00u). Om 14.15
uur wordt de viering herhaald. Kijk op https://www.omroepmeierij.nl/

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
Meldpunt Thuiszorg Pantein 0900-8803
Ouderenwerk Ons Welzijn
36.73.09
Maatschappelijk werk Aanzet 36.69.86
Brabantzorg
088-99.85.555
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Vele vrijwilligers zijn zich vanaf begin maart 2010 gaan
inzetten voor de bouw van de kapel. Daarbij werd kwaliteit
en een mooie uitstraling van het gebouw voorop gesteld. De
vakmensen, die als vrijwilligers een aantal maanden samen
gezellig aan de bouw hebben gewerkt, lieten zien dat zij een
mooi resultaat wilden bereiken. Zuster Germana kwam hen
regelmatig voorzien van een natje en een droogje, wat zeer
gewaardeerd werd. Toen de bouw van de kapel klaar was,
werd de directe omgeving opgeknapt waardoor het totaal
meteen een uitnodigend karakter kreeg.
Op 30 oktober
2010 heeft pater
Van Delden in
aanwezigheid
van genodigden
en ongeveer 150
andere
belangstellenden
onze Mariakapel
ingezegend
waarna deze nieuwe aanwinst voor Zijtaart officieel in
gebruik werd genomen.
In de afgelopen (bijna) 10 jaren is de Maria-kapel
veelvuldig bezocht. Bijna dagelijks komen er
belangstellenden binnen om een kaarsje aan te steken en om
ook regelmatig wat op te schrijven in het schrift, dat
daarvoor ter beschikking ligt. Hiermee wordt bevestigd, dat
dit mooie gebouwtje in ons dorp een belangrijke functie
heeft gekregen en dat het initiatief van zuster Germana een
blijvend behoud is geworden voor onze gemeenschap.
In de afgelopen maanden tijdens de huidige coronacrisis is
gebleken dat de Mariakapel zeer nadrukkelijk een
belangrijke betekenis heeft voor veel dorpsgenoten en voor
personen van buiten Zijtaart. Persoonlijke gebeden en
verzoekjes aan Maria zijn hier dagelijks hoopvol
uitgesproken en/of opgeschreven. Tientallen kaarsen zijn
aangemaakt en dagelijks branden er nog veel. Dit als teken,
dat men op deze plek van de Mariakapel troost en rust kan
en wil vinden in deze vaak moeilijke tijd.
Daarom willen wij hiermee onze dank uitbrengen aan al
diegenen, die onze Mariakapel hebben bezocht. Het is voor
ons een bevestiging van een belangrijke waarde die dit
mooie gebouwtje in ons dorp heeft gekregen en nog
tientallen jaren zal hebben.
Bestuur Stichting Mariakapel Zijtaart

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.
Te koop: Kunststof kozijn met dubbel glas.
Afmetingen buitenzijde 1,73mtr bij 0,94mtr. € 20,00.
Tel: 06 - 421 039 91.
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Via deze weg wil ik iedereen
bedanken voor de kaartjes, bloemen
en cadeautjes die ik heb mogen
ontvangen ter ere van mijn
koninklijke onderscheiding.
Ik waardeer het dat jullie mij zo
verrast hebben.
Groeten,
Jan van den Oever

Gevonden en verloren voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden regelmatig gemeld
via het Zijtaarts Belang en kunnen vanaf heden
worden afgegeven bij het Dorpshuis als centraal
afhaalpunt. U kunt gevonden (en verloren)
voorwerpen nog steeds blijven melden bij het
Zijtaarts Belang via
dorpsnieuws@zijtaartsbelang.nl.

Verhuisbericht
Gaat u verhuizen, stuur dan een verhuisbericht met
uw oude en nieuwe adres naar
dorpsnieuws@zijtaartsbelang.nl zodat wij dit
kunnen verwerken in de adressengids van Zijtaart.
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Vertrouwen nu en in de
toekomst...
In ieders leven gebeurt vroeg of laat iets
wat een enorme indruk achterlaat. Ik denk
hierbij aan de oorlog, een ongeluk, een
operatie, een verlies van een dierbare,
noem maar op. Ook in deze moeilijke tijd
gebeurt er van alles, met name hier in de
regio overlijden veel mensen, dichtbij in
onze parochiegemeenschap.
Bij al deze gebeurtenissen spreken we
van vóór of ná wat gebeurd is. Voor de
oorlog en na de oorlog, voor mijn
operatie of na de operatie… Zo wordt er
volop gesproken vóór het coronavirus en
ná het coronavirus. Ons leven zal
drastisch veranderen: geen grote groepen
mensen, 1½ meter afstand houden. En
niet te vergeten de economische situatie
waarin we terecht zijn gekomen. Mensen
die hun baan kwijt zijn geraakt, zonder
inkomen, hoe moet dat nu verder?
Bedrijven die omvallen waar mensen hun
hele leven alle energie in hebben
gestoken, in één klap is alles weg. We beseffen nu pas goed
hoe kwetsbaar wij mensen zijn, we kunnen niet alles in
eigen hand hebben. Dit virus legt de wereld totaal lam.
Maar naast al deze ellende ontstaan ook vele goede
initiatieven, mensen hebben meer zorg voor elkaar, helpen
elkaar, leven intens mee met een overlijden. Ook na deze
pandemie hebben we elkaar hard nodig; denk aan de
voedselbanken waar meer mensen nu van afhankelijk zijn.
Misschien kan ons geloof een houvast geven, vertrouwen
dat deze pandemie snel over zal gaan. We zien dat vele
mensen een kaarsje aansteken bij de beeltenis van Maria. In
De redactie van het Parochieblad heeft besloten het
moeilijke tijden vragen we haar voorspraak bij haar zoon
zomernummer niet uit te brengen. Deze uitgave zou op 10
Jezus. Het volgende gebed kan misschien een steun zijn:
juni verschijnen. Reden hiervoor is dat er te weinig
God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en informatie beschikbaar is omdat alle activiteiten stil staan.
Op 1 juli gaan de kerken weer open. Hoe dat vorm gegeven
angst, vertroosting in ziekte en lijden.
wordt, zal op de nieuwe website
Wees ons, uw volk, nabij en genadig.
Nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken www.franciscusparochiemeierijstad.nl gepubliceerd
worden.
coronavirus.
We hopen na de zomer weer als vanouds een parochieblad
Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben
uit te brengen.
opgelopen;
wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de
gezondheidzorg en het openbare bestuur, dat zij uw
nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste
van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is
voor ieder van ons en dat Gij bij ons zijt
nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop, zodat
wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid, door
Christus onze Heer, Amen.
In gebed verbonden,
Pater Issag HGN.
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Skillsmiddagen van Impact4Soccer
Voetbalschool bij VOW
Wil je je voetbaltechniek verbeteren? Kom dan bij VOW
naar de Skillsmiddagen van Impact4Soccer Voetbalschool.
Erg leuk en leerzaam en ze
worden gegeven door onze eigen
hoofdtrainer Jordy van Boxtel.
De Skillsmiddagen bestaan uit
vier trainingen van 3 uur
(inclusief pauzes) op
woensdagmiddag 3, 10, 17 en 24
juni. Je kunt je inschrijven voor
de gehele module of per losse
middag. Tijdens de
Skillsmiddagen krijg je onder
andere functionele
techniektraining, coördinatie- en loopscholing, cognitieve
training en leer je alles toepassen binnen diverse
partijvormen. Leuk en leerzaam! De middagen zijn
toegankelijk voor jongens en meisjes van 6 t/m 12 jaar,
ongeacht niveau of club.
Voor meer informatie ga naar de website:
https://betervoetballen.nl/skillsmiddag/

Interpunctie
Verhuisd voor de liefde…..
Ze kwam samen met haar 2 kinderen voor de liefde naar
Brabant, kwam zelf oorspronkelijk uit Zeeland. Hij had
aangegeven niet te kunnen en willen verhuizen; hij had een
bedrijf hier in de omgeving en zij kon haar baan opzeggen.
Ze hoefde niet direct aan het werk en kon nog wel een tijdje
van zijn geld leven. Zo gezegd zo gedaan. Het jarenlange
gereis op en neer was hen niet in de kouwe kleren gaan
zitten. Ze zegde haar flatje op en trok bij hem in. Na enkele
weken begon ze wat te twijfelen of deze beslissing
verstandig was geweest, maar wuifde de twijfel meteen
weg. Het was vast de beginfase, dat is vaak niet zo
gemakkelijk. Maar hoe langer het duurde, hoe meer zij zich
begon te storen aan zijn gedrag. Zeker als zijn kinderen
kwamen. Dan bestónd ze niet eens meer. Alles stond in het
teken van zijn kinderen. Ze moest koken wat zijn kinderen
lekker vonden en als zij de opmerking maakten dat hun
moeder en hun vader het allebei lekkerder klaarmaakten,
zei hij niks. Ze voelde zich in de kou staan.
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Na nog enkele van dit soort voorvallen ging ze het gesprek
met hem aan. Maar helaas: ze moest niet zo flauw doen….
Het waren maar kinderen. Kortom, hij steunde haar niet, hij
viel haar zelfs af. En weer knaagde het gevoel: heb ik er
wel goed aan gedaan om te verhuizen?
Nog enkele weken later kwam ze naar mij. Hij wilde niet
meegaan. Toen ze haar verhaal vertelde hield ze het niet
droog….tranen met tuiten. Ze besefte ineens wat haar
kinderen meemaakten (een verhuizing naar een ander deel
van het land, vriendjes en vriendinnetjes kwijt, andere
school…). De vader van de kinderen was al jaren eerder
afgehaakt.
Verhuizen voor de liefde kan, is veel gevraagd en kan grote
gevolgen hebben. In dit geval was de uiterste consequentie
dat ze weer terug zou gaan naar Zeeland, zonder woning
en zonder baan. Dit had haar tegen gehouden eerder hulp
te vragen. In dit geval slaagden we er in om meneer te
betrekken in de hulpverlening en liep alles redelijk goed
af, in die zin, dat ze een jaar later toch uit elkaar gingen,
maar dat zij de kans had haar leven op te bouwen hier in
Brabant.
Moraal van het verhaal: denk na over een weg terug. Dit
geldt niet alleen voor stiefgezinnen, maar ook andere
mensen verhuizen wel eens voor de liefde en zijn soms blij
als ze weer terug kunnen.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
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‘Ons ziekenhuis is weg,
maar niet vergeten’
“Het ziekenhuis in Veghel is echt de parel van de
Meierij geweest”, vertelt Adriaan van der Linden. “In
dat gebouw gebeurde zoveel lief en leed!” Afscheid
nemen van het ziekenhuis deed hem zeer. Toen
begonnen werd met de sloop van het gebouw kreeg
Adriaan het idee van een herinneringsboek met de titel:
‘Bouw en sloop Ziekenhuis Bernhoven, het vroegere
Sint Joseph-ziekenhuis.’
‘Ik ging bijna iedere dag kijken”, vertelt de 85-jarige
Veghelaar, die het terrein op mocht van sloopbedrijf Van
der Linden. “Ik moest wel een helm op en mijn sandalen,
dat vonden ze ook niet zo’n goed idee”, lacht Adriaan, die
het bedrijf van zijn familie heel goed kent. Ja, hij moest
goed uitkijken tijdens het fotograferen, maar hij is nooit
geraakt door betonblokken. Wel door een boze vogel die in
het verlaten ziekenhuis een nest eieren aan het uitbroeden
was. “Als de slopers gingen schaften, kon ik dichtbij
komen. Zo ben ik nog een keer naar boven gegaan, dat
mocht eigenlijk niet, maar het was tijdens de schaft. Want
als ze dan aan het puin breken waren gegaan…. “
Wat Adriaan opviel was dat er zo veel ijzer in het
ziekenhuis zat. “Vrachtwagens vol! En ook veel beton
natuurlijk. Toen de bovenbouw weg was, zat er nog bijna
net zo veel in de grond, want daar was een grote
kelderruimte. Overal dikke muren en dikke, ijzeren balken.
Als de slopers zo’n balk met de kraan uittrokken dan
sodemieterde er weer een stuk gebouw naar beneden.”
Een gemis?
En óf de mensen het ziekenhuis missen, weegt Adriaan.
“Als ik uit de poort kwam, vroegen mensen als eerste: ‘mag
jij het terrein op?’ en dan begonnen ze te vertellen:
‘potverdorie, dat dit kan! Het is gewoon weggegooid geld,
kapitaalvernietiging!’ Er waren mensen die echt boos
waren. ‘Zo’n skôn gebouw! Toch veul skônner as nou in
Uje! Als je iets bijzonders mankeert, moet je tóch naar een
ander ziekenhuis toe. In Uden is het toch hetzelfde als hier!’
Ja, sommigen waren heel fel!”
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Oude mannenhuis
Zelf heeft Adriaan ook enkele keren in het ziekenhuis
gelegen en ook herinnert hij zich zijn vader die in het
gasthuis bij de andere ‘oude mannen’ moest gaan wonen.
“Het was een grote gang met links en rechts schotten met
gordijnen ervoor. Dat was dan een kamertje. Je had er ook
nog eerste, tweede en derde klas. En al deden de zusters
hun best voor de bewoners, het was helemaal niks. Maar er
was toen ook nog niets anders. Ik was blij dat ons vader
daar weg kon.”
Mooiere herinneringen heeft Adriaan aan de vleugel waar
zijn lief Diny woonde, die verpleegster was. “Ik ben nooit
bij haar op de kamer geweest. Nee, ik mocht er niet binnen!
Maar als om tien uur 's avonds haar dienst was afgelopen,
stond ik buiten te wachten. Dan zag ik op haar kamer het
licht aangaan en dan keek ze naar buiten. ‘Ja, hij staat er’.”
Puin
Het ziekenhuis zit dus nog in zijn hart, maar het gebouw
zelf is verwerkt onder de straten van de nieuwe wijk. “Het
grootste gedeelte van het steenpuin is naar Doornhoek
gegaan als ondergrond van de nieuwbouw van de Van
Berkelgroep”, weet Adriaan die ook wel met plezier op de
oude plek van het ziekenhuis komt. Want ja: “Het wordt
tóch een mooie wijk! Maar het ziekenhuis is weg en het
komt nooit meer terug. Je ziet het nooit meer..., maar wel in
dit boek!”
‘Bouw en sloop Ziekenhuis Bernhoven, het vroegere Sint
Joseph-ziekenhuis’ is volledig in kleur. Op de 120 pagina’s
staan honderden foto’s en het boek heeft een harde kaft.

Het boek kost € 12,50 en
is te koop bij Zijtaarts
Belang Corsica 10 A
Zijtaart.

Je kunt het boek ook
Adriaan met zijn boek op de plek
telefonisch bestellen
waar ziekenhuis Bernhoven tot
(0413) 350564 of via
vorig jaar stond.
het email adres
dorpsnieuws@zijtaartsbelang.nl het boek wordt
dan coronaproof in uw brievenbus bezorgd .
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Na overleg met de gemeente hebben we toestemming gekregen om de JAZ in
aangepaste vorm te organiseren. Hierbij is het niet mogelijk om alle kinderen een
programma voor 3 dagen aan te bieden. Alle kinderen zijn 2 dagen welkom bij de JAZ van
10.00u tot 14.30u. De JAZ zal hierbij verdeeld zijn over 2 terreinen namelijk: Het
ponyterrein en VOW. Op de terreinen bieden we sport en spel activiteiten aan.
Groep 1/2 | Dinsdag & Donderdag
Groep 3/4/5 | Woensdag en Donderdag
Groep 6/7/8 | Dinsdag en Woensdag
Voor groep 7/8 zullen we op woensdagavond een avondspel organiseren.
Op alle dagen zal de JAZ de kinderen een lunch aanbieden.
We hopen alle opgegeven kinderen te kunnen verwelkomen op deze dagen. Wilt u liever
de opgave annuleren doe dit dan voor 1 juni, u ontvangt het inschrijfgeld terug.
Afmelden kan bij Debby van de Braak - 06 11 42 16 77
of via jaz@zijtaart.nl
Vrijwilligers worden telefonisch benaderd door de JAZ.
Zij hoeven zelf geen contact op te nemen.

Gratis trainingen via de (digitale)
Inloopschool van Bibliotheek Meierijstad

Het is te stil bij toekomstige bouwplannen

Alle inwoners van Meierijstad kunnen vanaf nu direct aan
de slag met gratis online basistrainingen. Er is keuze uit 28
cursussen, ook voor wie geen lid is van de Bibliotheek.
Verbeter je vaardigheden op het gebied van beter
thuiswerken, lezen en schrijven, Word, digitale fotografie,
yoga, sporten en bewegen, gezond eten, de iPad gebruiken,
Excel, geluk en meer.
Veel mensen ervaren de coronacrisis als een moeilijke tijd.
Misschien probeer je je werk zo goed mogelijk vanuit huis
te doen en mis je hiervoor de vaardigheden. Het kan zelfs
zijn dat je werk stil ligt, net zoals je vaste sportles of andere
ontspanning. Om je te ondersteunen in deze lastige tijd, kun
je gebruikmaken van het gratis aanbod. Kies wat jou
aanspreekt en volg de online trainingen, thuis en op de tijd
die jij wilt.
Vraag nu bij Handan van der Meulen, Bibliotheek
Meierijstad, vhm@nobb.nl gratis een account aan en ga van
start! Je kunt de trainingen volgen tot het eind van dit jaar.
In september start Bibliotheek Meierijstad ook met korte,
gratis cursussen van een of twee bijeenkomsten. Dat doen
we het liefst in jouw eigen wijk. Graag horen we waar je
behoefte aan hebt. Wat zou je leuk vinden om te leren?
Denk met ons mee. Neem contact op met Handan van der
Meulen, Bibliotheek Meierijstad, tel. (0413) 34 27 05 of
vhm@nobb.nl

Het is al veel te lang stil in de kleine kernen van
Meierijstad als het gaat om bouwen. Voor Zijtaart is dat
vreemd omdat de gemeente Meierijstad al jaren in bezit
is van een groot stuk grond. Ik heb daarom vragen
gesteld aan het college van Meierijstad; waarom er niet
gebouwd kan worden, en wanneer dan wel?
Ik kreeg als antwoord dat momenteel het
ontwerpbestemmingsplan ( Zijtaart-Zuid) en de daarbij
behorende onderzoeken gaande zijn en gestreefd word om
in het najaar van 2020 het bestemmingsplan in de
gemeenteraad van Meierijstad vast te stellen. Zodat in het
voorjaar van 2021 gestart kan worden met de bouw van
woningen.
Blij met deze duidelijke toezegging dat er eindelijk binnen
afzienbare tijd gebouwd kan gaan worden in Zijtaart. Er
wordt te vaak geroepen Bouwen, bouwen, bouwen…… zet
deze woorden nu eens om in vergunningen en
bestemmingsplannen zodat er in alle kernen gebouwd gaat
worden. Bouwen in alle kernen is van levensbelang voor de
leefbaarheid, en voorziet in de grote diverse vraag van
woningen. LOKAAL zal de voortgang rondom Zijtaart
nauwgezet blijven volgen, en indien nodig het college aan
deze bouwdatum houden.
Marja vd Heijden, raadslid Lokaal
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BBQ lijst 2020

Telefoon (0413) 36 61 78
Studentensteaks
Portie Varkenssaté
Portie Kipsaté
Varkenshaas-saté-spies
Katenspies
Gem. Varkensspies
Gem. Runderspies
Brochette
(spies met runds-, kip- en varkensvlees)
Gem. kippendijenspies
Kip/cajunspies
Hamburger
Spareribs
Barbecueworst
Gem. varkenslapje
Bourgondische kipfilet
Gem. kipfilet
Gekr. biefstuk
Gem. speklappen
Scampispies

€1,75
€1,75
€1,75
€1,95
€2,30
€1,75
€2,60
€1,75
€1,80
€1,70
€1,05
€1,75
€1,20
€1,50
€1,55
€1,55
€2,60
€1,20
€2,85

Vlees aan stuk
Graag tijdig bestellen om teleurstellingen te voorkomen!
Entre- coté
Bavete
Varkensnek

€22,50 p.kg
€21,50 p.kg.
€10,00 p.kg.

Pincanha
Rib-eye
Varkensbuik

€21,50 p.kg
€22,50 p.kg.
€12,00 p.kg.

Ons BBQ vlees komt allemaal uit eigen slagerij
Wij verzorgen geen complete BBQ-partijen meer.
U heeft wel de mogelijkheid om bij uw BBQ-vlees een BBQ te lenen
(informeer naar de mogelijkheden).
Briketten per 10 kg
€13,00
Gas per BBQ
€20,00
Eventuele schoonmaak per BBQ
€25,00
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Afhaalmenu donderdag 21, zaterdag 23 en
zondag 24 mei van 16:30 - 19:00.
Warm af te halen.
Graag telefonisch bestellen 0413-343382.
U krijgt een tijd van de bestelling, zodat u
het contactloos af kunt halen.
Zalmcarpaccio met rode ui en honing mosterdsaus
Carpaccio van rundvlees met truffelmayonaise, pitten, pesto en oude kaas

€ 9,50
€ 9,50

Breekbrood inclusief kruidenboter.

2 personen
4 personen

€ 3,€ 6,-

Chinese tomatensoep met kip en prei.

per liter

€ 7,50

Varkenshaas met champignon roomsaus
Spareribs in onze huismarinade met knoflooksaus.

per persoon
per persoon

€ 15,50
€ 14,50

Kipsaté met satésaus, gebakken uitjes en kroepoek.

per persoon

€ 14,50

Gamba’s aioli (easy peel) met knoflooksaus.

per persoon

€ 16,50

Alle hoofdgerechten zijn inclusief salade en gebakken aardappelen met ui en spek.
Bavaroistaart van witte chocolade.

Alzheimercafé Uden-Meierijstad
mogelijk in september weer open
Als gevolg van het
coronavirus kwamen
de activiteiten van
Alzheimer Nederland,
zoals de
Alzheimercafés, de
koren en de wandelgroepen, ook in de regio NoordoostBrabant begin maart volledig stil te liggen. Inmiddels heeft
de overheid een geleidelijke versoepeling van de getroffen
maatregelen aangekondigd, waardoor het in de tweede helft
van dit jaar mogelijk wordt om bepaalde activiteiten te
hervatten.
Er wordt naar gestreefd om het Alzheimercafé UdenMeierijstad vanaf september weer te openen. Dit kan alleen
onder strikte voorwaarden, waardoor de veiligheid van
bezoekers en vrijwilligers gewaarborgd wordt en de
deelnemers erop kunnen vertrouwen dat een bezoek aan het
Alzheimercafé geen extra risico met zich meebrengt. In
samenwerking met Alzheimer Nederland wordt gewerkt

per persoon

€ 4,75

aan een draaiboek om op een verantwoorde manier weer
met de Alzheimercafés te starten.
Hoe dit er precies uit gaat zien is nu nog niet bekend. Wij
hopen u weer op 15 september in het Alzheimercafé UdenMeierijstad in Veghel te kunnen ontvangen. Zodra hierover
meer duidelijk is kunt u middels de media nadere
informatie verwachten.

Op donderdag 21 mei (Hemelvaart) en 22 mei
is onze organisatie gesloten.
Stadhuisplein 1 - 5461KN Veghel
www.meierijstad.nl
info@meierijstad.nl
tel 14 0413

