WELZIJNSORGANISATIES STAAN NOG STEEDS
VOOR U KLAAR!
Ons dagelijks leven wordt door de coronacrisis steeds opnieuw op zijn kop gezet. Dit baart
ons zorgen en doet ons iedere dag weer beseffen dat omkijken naar elkaar belangrijker is en
blijft dan ooit tevoren. De welzijnsorganisaties ONS Welzijn en Welzijn De Meierij doen
i.s.m. hun partners, waaronder Farent, Mee en Lumens, alles wat mogelijk is wanneer onze
medemens er zelf (even) niet uitkomt, in de vorm van aandacht, hulp en ondersteuning.
Lopen de spanningen op in je relatie of gezin? Lukt het boodschappen doen even niet?
Ervaar je eenzaamheidsgevoelens? Heb je afscheid moeten nemen van iemand? Heb je hulp
nodig bij dagelijkse bezigheden? Slaap je slecht door de zorgen die je hebt? Kortom, kun je
een helpende hand of luisterend oor gebruiken, neem dan juist ook nu in deze tijd gerust
met ons contact op.
Activiteiten en dienstverlening
De meeste groepsactiviteiten liggen in ieder geval tot 9 februari stil. Wij kunnen u wel
blijven ondersteunen. Denk hierbij aan ondersteuning bij de boodschappen, het inschakelen
van een belmaatje/belcirkel of een bezoek aan huis. Natuurlijk denken wij graag met u mee
over andere mogelijkheden zolang deze vallen binnen de maatregelen van de overheid.
De niet-geïndiceerde dagbestedingen van Welzijn De Meierij in Schijndel en SintOedenrode lopen op afspraak gewoon door. In Veghel kunt u deelnemen aan het coronacafé
van ONS-Welzijn, een online ontmoetingsplek voor volwassenen. Deze vindt
tweewekelijks op woensdagavond plaats.
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KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Voor al deze vieringen (30 personen) moet men reserveren bij Christien van Helvoirt tel.nr.
0413-365861 of per mail, mondkapje is verplicht.
Zondag 24 januari 10.30 uur Eucharistieviering Pater Issag Jesudass
Wij gedenken: Het welzijn van onze geloofsgemeenschap H.Lambertus te Zijtaart

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance 1 1 2
Huisartsenpost:
088-876.50.50
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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Voor de boodschappenservice, thuis met vrijwilligers en de
belmaatjes zijn wij altijd opzoek naar nieuwe vrijwilligers
die ons hierbij kunnen versterken. Lijkt u dit iets? Neem
dan gerust contact met ons op!
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Wie zijn wij?
OSR 920: van muziekliefhebbers, voor
muziekliefhebbers

Samen helpen wij elkaar deze lock down door te komen.
U kunt bij ons terecht met
Mogen we ons even voorstellen. Wij zijn OSR 920. Dat
een vraag of voor een
staat voor: Omroep Stichting Regionaal. Wij zijn er voor de
luisterend oor.
gehele regio Meierij.
Vanaf 23 januari gaan wij, in samenwerking met
ONS-Welzijn (Veghel): (088)
omroep Meierij, de radio-uitzendingen verzorgen. Om
374 2525 / info@ons-welzijn.nl
11.00 uur is de officiële start, met leuke prijzen.
Welzijn De Meierij (Schijndel en Sint-Oedenrode): (073)
544 14 00 / info@welzijndemeierij.nl
We zijn een aantal radiomakers en muziekliefhebbers in
hart en nieren. Onze medewerkers hebben tientallen jaren
ervaring opgebouwd bij diverse commerciële en lokale
omroepen.
BELANGETJES
OSR 920 is een radiostation voor de “volwassen” luisteraar.
Onze doelgroep is 35 jaar en ouder, maar dit betekent
Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u
natuurlijk niet dat je niet mag luisteren als je jonger bent.
verpakt inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het
Hoe vaak hoor je van de jeugd dat ze die “oude” muziek zo
voetbalseizoen op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.
leuk en herkenbaar vinden.
Voor meer informatie: 06-15276074.
Goede muziek en regio-informatie staan bij ons voorop en
daar maken we een mooie mix van.

Gebruik van de geldautomaat in
Dorpshuis

De hoofdpunten van OSR 920:
• Goede muziek;
Tijdens de Coronavirus COVID-19 sluiting kan de
• Regio-informatie;
geldautomaat toch worden gebruikt van maandag tot en met
• Dicht bij de luisteraar;
vrijdag vanaf 09:00 uur tot 18:00 uur.
• Aanwezig op evenementen in de regio;
• Het “ONS” gevoel. Jij hoort immers bij ons!
Gevonden voorwerpen: gevonden voorwerpen kunnen
We zijn een jonge stichting die er klaar voor is om uit te
worden ingeleverd bij het Dorpshuis. Aanmelden van
gevonden (of verloren) voorwerpen kan via een email naar breiden. Op 23 januari starten wij met onze eerste
uitzendingen met Omroep
dorpsnieuws@zijtaartsbelang.nl.
Meierij in Meierijstad
In de ether op 107.1 FM
en op DAB+ kanaal 6A.
Verhuisbericht:
De kabelfrequenties vind
gaat u verhuizen, stuur dan een verhuisbericht met uw oude je op onze website.
en nieuwe adres naar dorpsnieuws@zijtaartsbelang.nl,
Jij hoort bij ons!
zodat wij dit kunnen verwerken in de adressengids van
Zijtaart.
Ben van Riel, voorzitter
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KBO
Activiteiten week 4 en 5:
Helaas, ook in week 4 en 5 zullen er geen
activiteiten namens de KBO
plaatsvinden. De corona situatie is in het
hele land nog steeds zeer ernstig. Er is
een lock down tot en met 9 februari.
Houd je aan de regels zodat we zo snel mogelijk weer vrij
zijn en activiteiten kunnen organiseren.
Indien U hulp nodig heeft, schroom niet om daarom te
vragen.

Streep door ZijtaartZoo!
De directie van ZijtaartZoo heeft in overleg met de
Zijtaartse Toneelvereniging en het RIVM besloten om ook
in 2021 de deuren van de dierentuin gesloten te houden.
Vanwege het welbekende coronavirus en alles wat dit met
zich meebrengt zal het ook komend jaar geen ‘Dolle
Beestenboel’ worden in Zijtaart. De ontwikkelingen
rondom het virus zullen echter nauwlettend in de gaten
worden gehouden om te kijken wánneer en óf het mogelijk
is om eindelijk aapjes te komen kijken. Om deze reden kunt
u uw gekochte kaarten inleveren en krijgt u uiteraard uw
geld terug.
U kunt uw kaarten inleveren bij Marian van den Acker,
Keslaerstraat 11 in Zijtaart of bij Yvonne v.d. Boom, Broek
22 in Mariahout. Na 31 januari 2021 zijn de kaarten niet
meer geldig en kunt u deze niet meer retourneren. Niet
ingeleverde kaarten beschouwen wij na deze datum dan ook
als een vriendelijke sponsoring aan de Zijtaartse
Toneelvereniging.
Wij hopen dat het nieuwe normaal zo snel mogelijk weer
het oude normaal wordt en dat we u mogen verwelkomen
bij de poorten van onze dierentuin.
Met vriendelijke groet
De Zijtaartse Toneelvereniging
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Geslaagde online editie VOW Voetbalquiz
Afgelopen zaterdag streden 22 teams tijdens de VOW
Voetbalquiz om tot winnaar bekroond te worden van deze
zesde editie. Deze keer werd er niet in onze vertrouwde
kantine gequizd, maar online in de huiskamer. Naast
algemene voetbalkennis was ook kennis van VOW,
biografieën van voetballers, en verenigingen in de regio een
vereiste. Deze editie mochten we een nieuwe winnaar
verwelkomen, nl. het team Hangover 96 bestaande uit: Stijn
van Uden, Luc Brugmans en Sten Kemper. Met maar liefst
één punt verschil van de nummer twee waren zij de terechte
winnaar. De prijs werd thuis overhandigd aan de winnaars
door onze presentator Jhonno van Rooij.
De volledige uitslag was als volgt:
1. Hangover 96 - 96 punten
2. VV Mariahout - 95 punten
3. Stichting de Zonnebloem - 94 punten
3. Titelverdedigers RT - 94 punten
5. Madjer - 93 punten
6. Gezelligheid kent geen prijs - 91 punten
7. Lekker quizzen met de meiden - 90 punten
8. D1 Kampioenen - 89 punten
9. Zonnetje - 88 punten
10. 1,5 meter buitenspel - 85 punten
11. VOW A1 1990 - 83 punten
12. Donkere wolk - 80 punten
13. Jumbo Visma - 73 punten
14. Meedoen is belangrijker dan winnen - 72 punten
15. De 11e man - 71 punten
16. Oud Jeugdbestuur - 69 punten
17. Hetty’s Varkensrug - 64 punten
18. Team Bitterbal - 63 punten
18. De Joker - 63 punten
20. Bergkamp, Bergkamp, Bergkamp - 61 punten
21. QuaranTinus - 56 punten
22. VZC (Veghel Zijtaart Combinatie) - 41 punten
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Ter ver gaan
Natuurlijk was deze vader te ver gegaan (een gat in de deur
slaan), aan de andere kant triggert het je gevoel van onrecht
als jouw kind overstuur raakt door het gedrag van het kind
van de ander. En als het er dan op gaat lijken dat
stiefmoeder háár kind steunt, i.p.v. het jouwe, dan doet dat
pijn.
Cynisme is dodelijk, vooral in
Boosheid en cynisme
Vaak gaat het bij dit soort overdreven reacties om meer: er
samengestelde gezinnen
zijn vaak al meer dingen gebeurd waarbij men over de
Vader had er helemaal genoeg van. Zijn zoon (10-jarige
grens is gegaan, waar dingen gezegd of gedaan zijn die
Bart) was boos geworden omdat zijn stiefbroertje van 9 jaar
eigenlijk niet te verdragen zijn. En dan hoeft er maar weinig
oud sokken van Bart had aangetrokken. Stiekem
te gebeuren voordat de bom barst. De ene persoon reageert
weggepakt…. Het waren de lievelingssokken van Bart, dus
met een gat in de deur slaan, de ander reageert met
daar moet je vanaf blijven. Maar kinderen kunnen soms erg
cynisme. Het is geen van beiden gewenst. Cynisme is
jaloers reageren als ze zelf iets ook graag willen hebben. Na
dodelijk voor elke relatie.
een heleboel geschreeuw had stiefmoeder ingegrepen en
Toch zijn er stiefgezinnen waarbij de bom barst door dit
Bart naar zijn kamer gestuurd. Haar eigen zoontje leek dus
soort zaken. Natuurlijk zullen beide nieuwe partners zich
gesteund te worden in iets wat op zich natuurlijk niet
moeten leren beheersen, maar als ze beseffen dat ze daar
redelijk is, nl. het wegnemen van sokken die niet van hem
echt wel zonder geruzie uit kunnen komen, dan is het
waren. Vader werd daarop zó boos dat hij een gat in de deur
gemakkelijker om deze ruzies tot een goed einde te
sloeg.
brengen. Merk jij als stiefouder ook dat dergelijke
Moedergevoel/vadergevoel
kleinigheden voor veel wrevel zorgen? Maak eens een
Dit soort dingen zijn voor sommige samengestelde
afspraak.
gezinnen aan de orde van de dag. Soms zijn de reacties van
de volwassenen milder, maar soms loopt het allemaal erg
uit de hand. Zijn kind heeft iets, de ander wil het hebben, en
voor je het weet is de ruzie (die eigenlijk nergens over gaat) “Een vrouw zonder man is
compleet en kiest iedere ouder voor het eigen kind. Je kind als een vis zonder fiets…”
moet je tenslotte beschermen, het moeder- c.q. vadergevoel
Rebellerende vrouwen: nieuwe website over 2e
overheerst.

feministische golf in Brabant

Velen zullen zich de ludieke en mediagenieke actie ‘Baas
in eigen buik’ nog herinneren waarmee de feministische
actiegroep Dolle Mina ruim vijftig jaar geleden
Nederland op zijn kop zette. Of de openbare urinoirs
die ze met roze linten hadden dichtgebonden. Ook in
Brabant voelden vrouwen zich aangesproken en
richtten afdelingen van Dolle Mina op, waar talrijke
belangrijke initiatieven uit voortvloeiden. Daarmee
probeerden zij aandacht te vragen voor de rechten van
de vrouw en hun positie te verbeteren. Samen met
Brabantse feministen die aan de wieg hebben gestaan
van de tweede feministisch golf in Brabant (1970-1990),
heeft het BHIC de themawebsite ‘Rebellerende
vrouwen’ gemaakt.
“Dolle Mina was het eerste initiatief dat de tweede
feministische golf landelijke bekendheid gaf. De ludieke
acties van deze beweging zorgden voor veel aandacht in de
pers”, schrijft Nel Willekens, Dolle Mina van het eerste
uur. Deze acties hadden te maken met de onderwerpen die
aan de orde werden gesteld. Had de eerste feministische
golf geleid tot stemrecht voor vrouwen, recht op betaald
werk en onderwijs. Dankzij de feministen van de jaren
zestig en zeventig werd abortus gelegaliseerd, kwam de
anticonceptiepil in het ziekenfonds en kwam er
kinderopvang.

Bezoek ‘Rebellerende vrouwen’ via:
www.bhic.nl/rebellerende-vrouwen

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 30 nr. 16

20 jan 2021 – 27 januari 2021

pagina 6

