Samen aan Tafel
Gelukkig is het weer zover dat het succesvolle “samen aan tafel” kan worden opgestart.
De werkgroep Zorg en Welzijn Zijtaart wil u dan ook met plezier uitnodigen om deel te
nemen aan een heerlijke drie gangen maaltijd, gemaakt door Mike Versantvoort van ons
welbekende restaurant De Reiger.
Datum:
Tijd:
Plaats:
Kosten:

20 april 2022
17.30uur
Dorpshuis Zijtaart (Ontmoetingszaal)
€11,00 p.p.

Omdat we gewend zijn dat er veel deelnemers graag mee aan tafel gaan, adviseren we op
tijd aan te melden, want vol is vol.
Opgave kan bij Annie Pennings, tel. 06 - 423 504 89 of via e-mail: marienannie@home.nl
Of bij Rieky van der Heijden. tel. 06 - 102 557 82 of
via e-mail: vanderheijdenrieky@gmail.com
Namens de werkgroep
Zorg en Welzijn Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 20 maart 3e zondag van de Vasten 10.30 uur
Woord- en Communieviering
Wij gedenken: Harrie en Annie van Asseldonk- van den Hurk en zoon Noud; Overl.ouders
Langens- Gevers en overl.familieleden; Cor en Cisca Coppens- van Asseldonk; Jaargetijde
Riek van Dommelen; Piet van den Tillaart en overl.familieleden.
Mededeling:
Tijdens de gehele vastentijd kunt U de Vastenactiezakjes achter in de kerk in de bus
stoppen. Deze actie wordt van harte bij U aanbevolen.

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
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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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
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ZIJTAART RUIMT OP
Landelijke Opschoondag 2022 a.s.
zaterdagmiddag 19 maart

We gaan a.s. zaterdagmiddag samen het zwerfafval in
en om Zijtaart opruimen.
Beste inwoners van Zijtaart,
Om 13.00 uur verzamelen we op het terras van Eethuis
De JAZ is weer druk bezig met de voorbereidingen om de Reiger, waar het gebied wordt verdeeld.
te zorgen voor een onvergetelijke kindervakantieweek, Kinderen onder begeleiding, jongeren, ouderen,
we hebben er nu al zin in! Wel kunnen we heel veel
iedereen is van harte welkom.
helpende handjes gebruiken, daarom achteraan in dit
Afvalzakken, handschoenen, grijpers en hesjes liggen
Zijtaarts Belang 2 inschrijfformulieren. Hopelijk zien klaar.
we jullie eind augustus.
Rond 16.30 uur verzamelen we weer op het terras bij
Café-Zaal Kleijngeld en sluiten we de middag af.
Groetjes,
Wil je mee op komen ruimen of wil je op de hoogte
JAZ
blijven, meld je dan nu aan via

Beste dorpsgenoten,
Aanstaande vrijdagavond 18 maart
is er voor het eerst sinds lange tijd
weer een dressuurwedstrijd in de
rijhal van Ruitersport Zijtaart. Deze
wordt gehouden voor ponyruiters
uit de regio, maar is natuurlijk ook opengesteld voor
ponyruiters van onze eigen ponyclub. Voor onze nieuwe
leden Joep, Maud, Lynn en Niek is dit dan ook hun eerste
echte dressuurwedstrijd. Super spannend, maar ook heel
leuk! Ook leden die al langere tijd meedraaien hebben al
langere tijd geen wedstrijden meer gereden, dus heel fijn
dat daar nu weer de gelegenheid voor is.
Publiek is van harte welkom om de ponyruiters aan te
moedigen of om gewoon een kijkje te komen nemen. De
wedstrijd duurt van 17.30 tot 22.00 uur.
Vrijdagavond 25 maart is de beurt aan de grote paarden.
Beide wedstrijden zijn opengesteld voor de
beginnersklassen tot en met de zware klassen. Ook dan is
publiek van harte welkom. Wellicht een leuk moment om
kennis te maken met de paardensport.

https://www.nederlandschoon.nl/supporter-vanschoon/actie/?id=89346
of stuur een mail.
Aanmelden is vrijblijvend, maar wordt zeer op prijs
gesteld, zodat we weten hoeveel opruimers we
ongeveer kunnen verwachten.
Samen voor een schoner Zijtaart! Geef je snel op,
graag tot ziens op de 19e.
Vriendelijke groet, Evenementen Groep Zijtaart
E-mailadres: Zijtaartruimtop@hotmail.com
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KBO
Activiteiten week 12 2022
KBO Zijtaart vertoont de film Grasslands
Op veelvuldig verzoek een prachtige
natuurfilm! De komende filmmiddag 21 maart
staat in het teken van een fascinerend beeld
van de natuur. In deze documentaire van Planet Earth 2
wordt de kijker ondergedompeld in de ongelooflijke
landschappen en de meest dramatische momenten uit de
dierenwereld. Diverse dieren en landen worden uitgelicht in
de afleveringen 5 en 6 die we gaan vertonen, in de
graslanden vinden we de meeste wilde dieren. Van de
saiga-antilope in Azië tot reuzenmiereneters in Brazilië en
de kariboes die tijdens de grote trek het pad kruisen van hun
aartsvijand, de poolwolf. De verstedelijking bedreigt de
leefruimte van dieren, maar biedt ook bijzondere nieuwe
kansen, de term ‘urban jungle’ krijgt een geheel nieuwe
betekenis.
Deze filmmiddag wordt speciaal georganiseerd voor:
Leden van de KBO en is gratis
Wanneer: maandag 21 maart
Waar: Kleine zaal Dorpshuis
Aanvang: 14.00 uur, met een kleine pauze om
een consumptie te kunnen kopen

Uitnodiging Nationale Pannenkoekdag!
Van groep 5 /6 van de basisschool ontvingen we de
volgende leuke uitnodiging:
Beste leden van de KBO,
Op vrijdag 18 maart gaat groep 5/6 van Edith Stein
pannenkoeken bakken voor “oudere mensen”.
U bent van harte welkom in Zijtaart bij het Dorpshuis.
Vanaf 11.30u tot 13.00 uur gaan we bakken. Aanmelden
graag voor a.s. donderdagmiddag 17 maart via de voorzitter
van de KBO Arie Maas, bij voorkeur per e-mail:
ariemaas62@hotmail.com.
Hopelijk tot dan! Groetjes van groep 5/6
Overige activiteiten week 12 (21 t/m 25 maart 2022)
Maandagmiddag filmmiddag; zie aparte aankondiging
Dinsdagmorgen repetitie Koor De Vrolijke Zangers
Dinsdagmiddag Eetpunt, line dance, biljartcompetitie en
Jeu de Boules
Woensdagmiddag Kienen en vrij biljarten
Donderdagmorgen sportief wandelen
Donderdagmiddag kaarten en competitie-biljarten
Vrijdagmiddag EETPUNT en bridgen
Hulp nodig? Schroom niet daar om te vragen bij
een van onze bestuursleden of via info@kbozijtaart.nl. Wij zoeken naar een oplossing.
Uitslag kaartmiddag 10 maart:
Rikken:
1.Piet v.d.Hurk
2.Willy v.d.Berkmortel
Jokeren:
Tiny v.Kasteren
Poedelprijs: Annie v.d.Berkmortel
Loterij:
Pieta v.Riel

73 pnt.
67 pnt.
154 pnt.
- 35 pnt

Uitslag kaartmiddag 14 maart:
Rikken:
1.Bert Vissers
2.Marjo Vissers
Jokeren:
Rieky v.Zutphen
Poedelprijs:
Pieta v.Riel
Loterij:
Annie v.Kessel

121 pnt.
70 pnt.
109 pnt.
- 54 pnt.

Uitslag bridgemiddag 11 maart:
1.Toon & Marietje v.Schaijk
2.Mien v.Berkel & Lida v.Houtum
3.Rien & Helma v.d.Heuvel
4.Cees & Tiet v.Hout
5.Ben v.d.Steen & Chrst Verhoeven
6.Piet v.Schaijk & Cor Mollen

61,67 %
58,33 %
57,92 %
52,50 %
52,08 %
51,25 %

Uitslag bridgemiddag ZBC 8 maart:
1.Piet v.Schaijk & Jan Rijkers
2.Toon & Marietje v.Schaijk
3.Mien v.Berkel & Mien Verhoeven
4.Grard Bekkers & Hannie Habraken

64,53 %
61,67 %
57,92 %
54,25 %
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Biddend op de berg

VBZijtaart
KIENEN
PLAATS: DORPSHUIS (KLOOSTER)
DATUM: DINSDAG 29 maart ’22
AANVANG:
ZAAL OPEN:

20.00 UUR
19.30 UUR

DE KOSTEN ZIJN €8.00 (ALLE NUMMERS)
16 RONDES EN 1 HOOFDPRIJSRONDE
DE PRIJZEN ZIJN HUIDVERZORGINGS
ARTIKELEN VAN
RELAX EN HUIDVERZORGINGS SALON
LA CURNA.

Deze salon is van ons medebestuurslid
Patricia v. Dijk.
Iedereen is op deze avond van harte welkom,
Dus neem gerust je buur en vrienden mee.
Biljartclub KBO Zijtaart

Biddend op de berg,
in gesprek met Mozes en Elia,
overziet Jezus zijn toekomst.
Door het stralende licht heen
wordt zijn kruis zichtbaar.
Op de berg is er geen tijd en plaats
om tenten voor het feest te bouwen.
Op het hoogtepunt is er de wolk.
In de glans van de Godsontmoeting
is er de schaduw van lijden en dood.
Pasen, leven en toekomst,
zijn – ook niet voor Jezus niet los verkrijgbaar.
Daaraan vooraf gaat een leven
van pijn, van inspanning, van onbegrip.
Biddend op de berg,
in verbondenheid met Wet en Profeten,
overziet Jezus zijn levensweg.
Hij verbindt die met de onze.
Door pijn en lijden heen
daagt er toekomst.
Door onze inspanning heen,
door al ons pogen
groeit de belofte van vrede,
onweerstaanbaar en aanstekelijk.
In het licht van Jezus' levensweg
mogen ook wij zonen en dochters
van God worden, uitverkorenen.
Maar dan moeten we wel de weg gaan
van de kleinste, van het onaanzienlijke:
de weg van Jezus zelf.
Wim Holterman osfs

Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO
Zijtaart week 10
Toon Nelissen
Annemieke vd Linden
Frans van Leuken
Wim v.d. Sanden
Theo vd Laar
Jan vd Oever
Tonn Verbruggen
Wim Kremers
Ton de Rooij
Thieu Dortmans
Harrie vd Hurk
Toon vd Oever
Rien van Tiel
Martien van Eert
Chris van Helvoirt
Jan de Wit
Tonnie van Uden
Cor Vissers
Toon Verbruggen
Cor van Zutphen

33 59
14 7
41 55
39 21
18 21
18 24
25 20
26 26
18 19
8 4
22 15
31 25
29 20
21 13
18 10
24 33
31 11
12 15
75 62
57 69

Theo vd Laar
18 20
Adriaan vd Tillart
22 15
Tonn Verbruggen
25 36
Wim Kremers
26 41
Ton de Rooij
18 12
Annemieke vd Linden 14 11
Wim v.d. Sanden
39 27
Andre Schepers
38 34
Rien van Tiel
29 44
Toon Cissen
57 58
Tonnie van Uden
31 38
Jan de Wit
24 11
Theo van Asseldonk 24 13
Hans van Erp
62 50
Harrie vd Hurk
22 27
Frans v.d. Broek
20 20
Albert van Dinter
10 8
Ad vd Ven
33 25
Toon Cissen
57 60
Martien Verbruggen 64 55

Jubilarissenconcert Muziekvereniging
St. Cecilia
Op zondag 20 maart staat het jaarlijkse jubilarissenconcert
op het programma. Tijdens dit koffieconcert worden maar
liefst 13 jubilarissen gehuldigd voor hun betrokkenheid bij
onze vereniging. Wij zijn blij dat wij ieder jaar weer
jubilarissen mogen huldigen, dit betekent dat we een trouwe
kring om ons heen hebben waardoor we er als vereniging
goed voor staan!
Daarnaast vieren we uiteraard ook ons eigen jubileum, want
in 2022 bestaat de muziekvereniging maar liefst 120 jaar!
Tijdens deze ochtend zullen zowel de slagwerkgroep als het
fanfareorkest een mooi en gevarieerd programma ten
gehore brengen. Een mooi begin van de zondagochtend met
een feestelijk tintje! U bent allen van harte welkom om te
komen luisteren en onze jubilarissen te feliciteren. Aanvang
van het concert is 10.30 uur in het Dorpshuis en de toegang
is gratis.
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Speelfilm TEENBEAT, ook weer in Zijtaart
Het was even stil rondom Teenbeat. De lockdown liet de vertoningen niet ongemoeid.
Maar gelukkig ziet het er weer beter uit en we hopen dat we kunnen blijven draaien.
Dus weer druk bezig met de planning. Vooral voor de data die we hebben moeten
uitstellen.
Teenbeat komt weer naar Zijtaart en wel op:
ZATERDAG 26 MAART A.S.
Weet u het nog?
In de jaren 60 probeerde een groot deel van de jeugd zich af te zetten tegen het, in
hun ogen maatschappelijke keurslijf. Meer in de luwte van het tweede deel van de
“roaring sixties” vertelt deze film het verhaal van Hans.
Als zanger van beatband “The Supertones” komt hij in de gelegenheid zich steeds
meer vrijheid te verschaffen. Vrijheid die hij vaak ook moet bevechten.
Dit verloopt bepaald niet zonder problemen.
U bent van harte welkom om de film nog eens, of voor de eerste keer te aanschouwen.
Aanvang 19.30 uur. Graag uiterlijk aanwezig om 19.15 uur. Zaal open vanaf 18.45 uur.
Kaarten à € 5,- verkrijgbaar bij Café-zaal Kleijngeld.

Natuurlijk bij Kleijngeld.....
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SPORTAGENDA
VOW Jeugd 19 maart 2022
VOW JO19-1
Prinses Irene JO19-1
14:30u
RKVVO JO19-2
VOW JO19-2
15:00u
VOW JO16-1
VCB JO16-1
13:00u
VOW JO13-1
Avanti'31 JO13-2
11:30u
VOW JO11-1JM
Sparta'25 JO11-1JM
9:30u
ZSV JO10-3JM
VOW JO10-1
10:30u
SBC JO9-5JM
VOW JO9-1JM
9:00u
VOW JO8-1JM
Rhode/VSB JO8-5
10:45u
Erp JO8-3
VOW JO8-2JM
10:00u
VOW MO17-1
ST NWC/Someren MO17-1 14:30u
Berghem Sport MO13-1 VOW MO13-1
10:30u
VOW MO10-1
Nooit Gedacht MO10-1
9:30u
VOW MO10-2
Baardwijk MO10-1
10:45u
Blauw geel J07-1
VOW JO7-1
10:15u
VOW JO7-2
Blauw geel J07-7
10:30u
Rhode JO7-5
VOW JO7-3
9:00u
VOW Senioren 16 maart 2022
20:00u
EMK1
VOW 1
VOW Senioren 19 maart 2022
16:30u
VOW Veteranen
Volkel Veteranen
VOW Senioren 20 maart 2022
14:30u
ELI 1
VOW 1
12:30u
Gemert 3
VOW 2
11:00u
VOW 4
DVG 3
11:00u
VOW 5
Avesteyn 6
12:00u
VOW VR1
Berghem Sport VR1
10:00u
FC de Rakt
VR2 VOW VR2

Winnaars Interne Competitie Najaar
TV Zijtaart had net zoals veel verenigingen ook last van de
coronaregels. Dit had als gevolg dat de Interne
Najaarscompetitie 2021 een paar keer verlengd moest
worden. Uiteindelijk was gisteren de laatste dag dat er
wedstrijden gespeeld konden worden en waren de winnaars
bekend in de verschillende categorieën. Hieronder een
overzicht van de winnaars:
Heren Dubbel:
Poule A: Antoin vd Akker en Marc Klein Breteler
Poule B: Cor Egelmeer en Hans van Zuijlen
Poule C: Jac Schuurmans en Harrie vd Tillart
Dames Dubbel:
Poule A: Monique vd Hurk en Jolanda van Zutphen
Poule B: Anouska vd Heijden en Ivonne vd Ven
Poule C: Heidi van Berlo en Tiny Bouwens
Gemengd Dubbel:
Poule A: Monique vd Hurk en Frank van Leuken
Poule B: Karin vd Heijden en Niels van Dommelen
Poule C: Jo de Bie en Martien Schepers
Poule D: Evelien vd Ven en Patrick Stevens
Woord van dank gaat uit naar Piet vd Hurk voor het
bijhouden van de uitslagen van de verschillende
wedstrijden, het verzetten van wedstrijden en het inplannen
van de vele wedstrijden.
De inschrijving voor de Interne Najaarscompetitie is
zondagavond gesloten en er zullen de komende maanden op
vrijdag, zaterdag en zondag weer vele wedstrijden gespeeld
gaan worden.
Veel succes iedereen!
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Pupil van de Week Jaydee Anastatia
Zondag 13 maart was Jaydee Anastatia
pupil van de week. Hij vond het
superleuk en gezellig.
Naam: Jaydee Anastatia
Leeftijd: 6 jaar
Ik voetbal bij: VOW in het 2de van
jongens onder de 7 heb een leuk team
en vindt doelpunten maken het leukste.
Familie: Mijn broer Jasone speelt ook bij VOW
Deze dag heb ik lang op moeten wachten, want de eerste
keer was de wedstrijd uitgesteld. Dus het was extra
spannend voor mij. Bij de club aangekomen werd ik gelijk
opgevangen door de jongen van VOW, ik mocht al mee een
balletje mee trappen. Voor de wedstrijd kreeg ik te horen
wat er ging gebeuren en wat ik allemaal mocht doen. Vlak
voordat de wedstrijd begon ging ik samen met de spelers
naar binnen voor een praatje en even later mocht ik samen
met de
scheidsrechter en de
wedstrijdbal het veld
op. Daarna moest ik
een muntje opgooien
om te zien wie er
mocht beginnen. En
ik mocht ook de
eerste bal op goal
schieten en gelukkig
heb ik ook gescoord.
En toen begon de
wedstrijd. Mijn broer
Jasone stond in de
basis en ik mocht in
het dug-out
meekijken.
Tussendoor kreeg ik
wat lekkers en wat te
drinken. De
wedstrijd eindigde in
een 1-1 stand,
jammer dat we niet
hebben gewonnen.
En na de wedstrijd
hadden ze voor mij
nog een verrassing
dit vond ik heel spannend dus durfde niet op de tafel te
gaan staan. Ik heb een bal gekregen en ben er heel blij mee.
Dankjewel VOW! Het was een lange maar superleuke dag.

Autisme Café Meierijstad maart 2022
Op maandagavond 28 maart aanstaande opent autismecafé
Meierijstad weer haar deuren. Het is een plek voor
herkenning en erkenning, maar vooral ook voor de
gezelligheid.
Iedere laatste maandagavond van de maand verandert Het
Pieter Brueghelhuis in Veghel in een ontmoetingsplek voor
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mensen met (een vermoeden
van) autisme en voor hun
familie en bekenden.
Zoals altijd kun je zelf bepalen
wat je doet en hoe lang je blijft.
Bij binnenkomst wordt je
welkom geheten door de organisatie en als je voor de eerste
keer binnen loopt dan geven we graag wat meer uitleg als je
dat wil.
Indien het weer het toelaat dan kun je ook buiten op het
terras zitten. Binnen zijn er 2 vrij grote ruimtes, die
verdeeld zijn in verschillende hoeken en het is altijd
mogelijk om de rust op te zoeken.
Je bent van harte welkom en we hopen dat we weer velen
van jullie mogen begroeten.
Praktische info:
Waar: Het Autisme café Meierijstad is gevestigd in het
Pieter BreughelHuis, Middegaal 25 in Veghel,
Openingstijd: vanaf 19.30 tot 22.00 uur. Later komen of
wat korter blijven is geen probleem.
Drankjes zijn voor eigen rekening.
Eventueel info/vragen: hester.jansen@ons-welzijn.nl

Feestelijke opening ZijtaartZoo!
In samenwerking met:

Het weekend van zaterdag 30 april en zondag 1 mei is het
dan eindelijk zover..
ZijtaartZoo opent haar deuren!
Het is alweer 2 jaar geleden dat de dierentuin op het laatste
moment haar poorten gesloten moest houden i.v.m. het
corona-virus. Maar nu bijna alle maatregelen zijn
opgeheven heeft directrice Van Doorn haar medewerkers
geïnstrueerd om alles klaar te maken voor een feestelijke
opening.
“Hoe de opening precies zal verlopen is nog geheim, maar
het belooft een ‘dolle beestenboel’ te worden! En we
openen midden in de meivakantie, dus we hopen dat ook
veel kinderen samen met hun ouders komen genieten van
onze apen, olifanten, ijsberen etc.…”, aldus een trotse
directrice.
Wilt u aanwezig zijn bij deze feestelijke opening, houdt dan
vooral de media in de gaten voor de kaartverkoop en zet de
data alvast in uw agenda want..
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Motorcross Zijtaart
zaterdag 19 en zondag 20 maart

Aankomend weekend organiseert Motorclub De Jagers Zijtaart weer het jaarlijkse
motorcrossevenment!
Het evenement vind plaats op de Biezendijk in Zijtaart. De locatie wordt met
bewegwijzering aangegeven.
Op beide dagen starten de trainingen om 9:00 uur.
Zaterdag staan de jeugdklassen, natte zuiger en Pitbike- en vrij klassen op de planning.
Op zondag staan de nationale klassen en de zijspannen aan het starthek. Er zijn op zondag
ook een tweetal Zijtaartse deelnemers die meerijden. Zo rijdt Bram Jonkers mee in de MX2
junioren en Stijn van Kessel in de MX Open Nationalen.
Ook zijn er een tal van extra activiteiten.
Op de zaterdagavond is er muziek in de feesttent en de gelegenheid om een biertje te
komen drinken. Hiervoor is de entree gratis.
Op zondagmiddag zal er vanaf 13:00 tot 17:00 uur voor de jeugd vanaf 6 jaar de
mogelijkheid zijn om te proeven van de motorsport door een proefritje te maken op een
motor. Dit zal gebeuren onder begeleiding van Jan van Hastenberg en onze medewerkers
Wij willen u graag ontvangen bij dit sportieve evenement, daarom bieden we elk Zijtaarts
huishouden een vrijkaartje aan. Kinderen hebben gratis entree.
Knip het kaartje hieronder uit en wees erbij dit weekend!
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Interpunctie
Praten over de oorlog (of over andere lastige dingen)
met kinderen
De oorlog in Oekraïne maakt veel los. Iedereen probeert
iets te doen om de Oekraïners op te vangen of anderszins
hulp te bieden. Tegelijk heeft het ook grote gevolgen voor
ons (denk aan de gasprijzen). En dan zijn er de mensen die
angstig zijn, waarbij allerlei dingen uit het verleden boven
komen of bang worden voor een derde wereldoorlog.
Hoe praat je daarover met kinderen?
Het ene kind is angstiger of zorgelijker aangelegd dan het
andere, maar zwijgen maakt het nog moeilijker, want als er
niet over gesproken mag worden, wordt het groter en enger.
Kinderen worden juist angstig wanneer ergens NIET over
gesproken wordt. Waar je wel op moet letten is dat
kinderen soms aan de haal gaan met iets wat ze opvangen:
ze maken daar een eigen verhaal van. Daarom is het goed
om erover in gesprek te gaan, zodat je misverstanden weg
kunt halen.
Wanneer praat je erover?
Maak het niet groter door er een zwaar moment van te
maken. Liever niet voor het slapen gaan, want vaak worden
angsten vooral ’s avonds erger. Geruststellende rituelen bij
kleine kinderen (zoals voorlezen) werken en kunnen de rust
vaak wel weer herstellen. Eigenlijk zou je het tussen “de
soep en de aardappelen” (zo zei men vroeger) moeten
bespreken. Dat betekent: wanneer je toch met z’n allen over
koetjes en kalfjes praat. Maar echt emotionele dingen,
dingen die angstig of verdrietig maken kun je weer beter
niet tijdens de maaltijd bespreken. Bv. als je gaat scheiden,
dan vertel je dat niet aan de kinderen tijdens de maaltijd,
want dan bestaat de kans dat eten wordt geassocieerd met
ellende.
Angstig kind?
Leer een angstig kind om zich wat te onttrekken aan het
nieuws. Het Jeugdjournaal kan een leidraad zijn om met
kinderen te praten over het nieuws, maar een angstig kind
kun je ook helpen door niet dagelijks naar het jeugdjournaal
te kijken. En zelf meekijken, zodat je kunt reageren op wat
bij je kind misschien te hard binnenkomt.
Komt er hier oorlog?
Soms stellen kinderen vragen waar je liever niet over
nadenkt. Je zou dan kunnen zeggen dat je dat nooit zeker
kunt weten, maar dat je niet denkt dat er echt een oorlog
komt. Hoe jij er met jouw kind over praat is jouw manier,
maar bedenk wel dat er-niet- over-praten ZEKER niet de
beste manier is. Eerlijkheid maar niet tot in detail.
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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JAZ 2022

30 AUGUSTUS - 31 AUGUSTUS - 1 SEPTEMBER

INSCHRIJFFORMULIER VRIJWILLIGERS
JA, IK WIL HELPEN BIJ DE JAZ-DAGEN 2022 VAN 30 AUGUSTUS T/M 1 SEPTEMBER
Naam: ____________________________________________________________
Adres:_____________________________________________________________
Telefoon:__________________________________________________________
Email:_____________________________________________________________
Geboortedatum:_____________________________________________________
Maatschappelijke stage:
Groepsleider:
Samen met:_________________________________________________________
Graag één naam opgeven, per groepje zijn max. 2 begeleiders noodzakelijk

Activiteitenbegeleider:
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

9:30u - 15:30u
9:30u - 15:30u
9:30u - 15:30u

Opbouwen Zaterdag:
Ochtend Middag

Frietgezin:

Catering
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

9:30u - 15:30u
9:30u - 15:30u
9:30u - 15:30u

Afbreken Donderdag:
Avond
Halve groep
(4/5 kinderen + 1 leiding)

Nachtwaken
Dag in overleg
Hele groep
(8/9 kinderen + 2 leiding)

In welke groep(en) had u afgelopen schooljaar (klein)kinderen op de basisschool?
____________________________________________________________

INLEVEREN KAN BIJ:
Anouk Welte
Marieke van Asseldonk
Ceciliastraat 29 Pater Thijssenstraat 24

Stan van Hoof
Keslaerstraat 63

Debby v/d Braak
Zondveldstraat 20a

Meer formulieren nodig? Downloaden kan op www.zijtaart.nl!
Vragen? Bel of mail! 0413-375234 of jaz@zijtaart.nl
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