Fanfare Zijtaart doet mee aan concertreeks
Verrassende Ontmoetingen
Op zondag 1 februari 2015 geeft het fanfareorkest van fanfare St. Cecilia uit Zijtaart
samen met de Gildenbonds Harmonie uit Boxtel een uniek concert in de serie
‘Verrassende ontmoetingen’.
Deze concertserie biedt een professioneel podium ter promotie van de HaFaBra
muziek. Kwaliteit staat echter voorop en het is niet makkelijk om een plaats te
bemachtigen. Het is dan ook een eer om deel te mogen nemen. Het optreden is in de
mooie concertzaal van de Verkadefabriek in Den Bosch. Het is natuurlijk helemaal
fantastisch als er voor een mooie, volle zaal gespeeld kan worden.
De leden van het fanfareorkest verkopen zelf kaarten aan familie, vrienden en
collega’s. Ook kunt u kaarten bestellen door een e-mail te sturen naar
info@sintceciliazijtaart.nl of door onderstaand strookje in te leveren (bij contante
betaling) op het postadres: fam. Oppers, Pastoor Clercxstraat 79, Zijtaart.
De kaartjes worden dan op tijd bezorgd/afgegeven.
In de voorverkoop kost een kaartje € 12,50, aan de kassa € 15,00. Een bijkomend
voordeel is dat de fanfare voor elk door de vereniging verkocht kaartje een bijdrage
van € 5,00 ontvangt. Hiermee kunnen we de kosten, die dit concert met zich
meebrengen, opvangen.
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KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 11 januari 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Overl.ouders Frans en Martha Reijbroek-van Montfort en dochter
Riny; Overl.ouders Theo en Tineke van Zutphen-Pepers, zoon Rob, dochter Ellie en
schoondochter Hannie; Overl.ouders de Wit-van Rijzingen en Janus Rooijakkers;
Jrgt. Riek van Zutphen-Daniëls.
Overleden: Piet van den Tillaart in de leeftijd van 91 jaar

Belangrijke Telefoonnummers:
Kerkberichten C.v. Helvoirt
(0413) 36 58 61
Huisartsenpost:
Avond, nacht en het weekend 0900-8860
Centraal Alarm nummer
112
Politie/Brandweer/Ambulance spoed 1 1 2
Politie
direct
0900 8844
Danielle Michiels Wijkagent Eerde Zijtaart 0900 8844

Brandweer direct
Ambulance direct
Stadhuis Veghel
Gem. Veghel Storingsnummer
Basisschool "Edith Stein"
Tennispark Zijtaart
Dorpshuis Zijtaart
De Vonders (VOW)
Meldpunt Thuiszorg
Vivaan, Ouderenwerk
Aanzet maatschappelijk werk

(073) 612 31 23
(0412) 63 15 15
14 - 0413
14 - 0413
(0413) 36 51 68
(0413) 76 90 25
(0413) 36 66 79
(0413) 35 03 77
0900-8803
(0413) 36 73 09
(0413) 36 69 86
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Onderstaand de benodigde informatie.
Concert ‘Verrassende ontmoetingen’
Datum:
zondag 1 februari
Aanvang concert:
14.30 uur fanfare St. Cecilia Zijtaart
15.30 uur De Gildenbonds Harmonie Boxtel
Locatie:
Verkadefabriek ’s Hertogenbosch
Kaarten:
€ 12,50 (in de voorverkoop)
€ 15,00 (aan de kassa)
Heb je belangstelling voor dit unieke concert, stuur
dan een email naar info@sintceciliazijtaart.nl en
vermeld daarbij je naam, adres, telnr. en hoeveel
kaarten je wilt kopen. Het geld kun je overmaken naar
rekeningnummer NL68RABO 0160 890 985. Vermeld
daarbij dezelfde informatie.
Bestellen van de kaarten in de voorverkoop kan tot
uiterlijk donderdag 15 januari 2015.
Naam:
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Op dinsdag 13 januari zijn onze
ouders en grootouders

Harrie en Riek vd Heijden
60 jaar getrouwd
Alle kennissen die onze ouders
hiermee willen feliciteren zijn van
harte welkom op hun receptie
van 18.00 uur tot 21.00 uur
in zaal Kleijngeld.
Hun kinderen en kleinkinderen
Jeugdspellenmiddag en buurtkeezen
competitie.

De Jeugdspellenmiddag was dit keer een
succes. Dit geeft mogelijkheden om ook aan
o Ik betaal via bovenstaand rekeningnummer o.v.v.
een vervolg te denken.
mijn naam en het aantal kaarten
Buurtcompetitie Keezen ronde 4.
o Ik betaal contant bij inlevering van de bestelling op In alle drukte rond nieuwjaarsdag konden we gelukkig toch
het postadres
nog veel teams verwelkomen. Mogelijk zien de teams, die
nu verstek moesten laten gaan, kans om op 6 februari weer
BELANGETJES
in de competitie te springen. Langzamerhand blijkt zich een
Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij mogelijke winnaar af te tekenen: Rudebroeck 1 rekent zich
mogelijk rijk, maar zowel Grootveld 1 als Hoolstraat
zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te
kunnen nog sterk terugkomen. De overige teams zullen nu
halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren,
alle zeilen bij moeten zetten om de aansluiting alsnog te
Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222
bewerkstelligen. Het kan, maar met nog enkele rondes te
477 39.
gaan hebben zij alle geluk van de wereld nodig.
Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u verpakt De tussenstand:
Naam:
Gespeeld Punten Saldo
inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het voetbalseizoen
1
Rudebroeck 1
12
18
229-213
op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Voor meer informatie:
2
Grootveld
12
16
232-208
0413-300950.
3
Hoolstraat
12
16
221-215
4
Doornhoek
12
14
222-204
Bibliotheekpunt Zijtaart
5
Rudebroeck 3
12
14
229-212
Dorpshuis 'Het Klooster
openingstijden
6
Rudebroeck 2
12
12
226-210
dinsdagmiddag
13.45 – 15.15 uur
7
BosRecht
12
12
222-207
dinsdagavond
18.00 – 19.00 uur
8
Rudebroeck 5
9
12
167-165
donderdagavond
18.00 – 19.00 uur
9
Mr vd Venstraat
12
12
200-227
10
Krijtenburg 3
9
10
171-158
11
Rudebroeck 4
9
8
163-168
12
Keslaerstraat/Past. Kampstraat
9
8
161-169
13
Krijtenburg 1
9
8
154-165
14
Pater Vervoortstraat
12
8
214-227
9
15
Klooster
6
164-173
16
Rudebroeck 6
9
6
154-168
17
Krijtenburg 2
12
6
215-231
18
Keslaerstraat/Past. Clercxstraat
9
6
152-176
“Zes!” van EGZ. Evenementen Groep Zijtaart.

Ik bestel …….. kaarten à € 12,50
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14 Ad Koevoets & Riet Koevoets
39,58
15 Toon v. Creij & Wim v. Os
31,60
Lijn B
1 Jan Rijkers & Cor Mollen
61,67
Samen met een aantal andere spelers ga je verschillende
2 Piet v. Schayk & Mari v.d. Steen
58,75
uitdagingen aan. De grondstoffen die je hiermee verdient,
(3) Diny Kanters & Bert Kanters
53,75
kun je gebruiken voor de bouw van jullie dorp. Maar pas op (3) Jo v. Boxtel & Tonny Rijkers
53,75
voor de struikrover, hij kan zomaar een deel van jullie
(5) Christien v. Helvoirt & Chris v. Helvoirt
53,33
grondstoffen afpakken! Iedereen tussen de 11 en 16 jaar
(5) Pieta Verbakel & Martien v Cleef
53,33
mag meedoen. Kom dus gezellig met al je vrienden!
7 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 51,67
Opgeven van tevoren is niet nodig.
8 Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
47,92
9 Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer
47,08
Vrijdag 23 januari
(10) Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt 42,50
om 18.30 uur verzamelen
(10) Coby Koekkoek & Wim Koekkoek
42,50
we bij de blokhut.
12 Fien Rooijakkers & Tonn Verbruggen
33,75
We verwachten rond
Bridge Zijtaartse vridge club 30 december 2014
21.30 uur klaar te zijn
Lijn A
met het eindspel.
1 Gerard Bekkers & Riet Koevoets
58,42
(2) Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
57,00
(2) Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
57,00
Welk team bouwt het grootste dorp?!
4 Cor Mollen & Clasien Nolle
53,00
5 Bert Kanters & Diny Kanters
52,58
KBO
6 Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
50,50
AGENDA
7 Jan Rijkers & Toos v. Berlo
49,92
Maandag 12 januari 13.30 uur: Kaarten
8 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
48,08
Dinsdag 13 januari 09.30 uur: Seniorenkoor
9 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
45,25
Dinsdag 13 januari 12.00 uur: Eetpunt
10 Mien Verhoeven & Riet v. Hout
44,58
Dinsdag 13 januari 13.00 uur: Vrij biljarten
11 Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
41,58
Dinsdag 13 januari 14.00 uur: Line dansen
12 Ad Koevoets & Jo van den Tillaart
41,25
Woensdag 14 januari 14.00 uur: Vrijwilligersmiddag
Lijn b
Donderdag 15 januari 09.00 uur: Wandelen
1 Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
61,67
Donderdag 15 januari 12.00 uur: Eetpunt
2 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
56,67
Donderdag 15 januari 13.00 uur: Competitie biljarten
3 Anneke Jans & Maria Pepers
56,25
Donderdag 15 januari 13.30 uur: Kaarten
4 Henk v.d. Linden & Mien Vissers
50,83
Vrijdag 16 januari 13.30 uur: Bridgen
5 Chris v Helvoirt & Christien v. Helvoirt
50,69
6 Harrie vd Wijgert & Marietje .vd Wijgert
50,00
Kaarten:
7 Lilian Harbers & Rob Harbers
44,17
De uitslagen van maandag 5 januari 2015:
8 Maria Rijken & Annie v. Berkmortel
42,50
Rikken:
1. Jaantje v.d.Burgt
82 pnt.
9 Noud v Zutven & Toos v Zutven
38,19
Rikken:
1. Jan v.Zutphen
129 pnt.
2. Piet v.d.Hurk
117 pnt.
3. Bert Visasaers
79 pnt.
4. Henk v.d.Linden
77 pnt.
Poedelprijs:
Jan v.Asseldonk
- 45 pnt.
Loterij:
Harry v.Asseldonk.

Jong Nederland Zijtaart presenteert:
het dorpsspel ‘Kolonisten van Catan’

Bridge KBO 2 januari 2015
Lijn A
1 Cees v. Hout & Riet v. Hout
2 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
3 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
4 Piet Thijssens & Riek Rijkers
5 Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
6 Gerard Bekkers & Albert van de Hurk
7 Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
8 Mien Verhoeven & Mien Vissers
9 Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
10 Jo van de Tillaart & Jan Langenhuijsen
11 Willemien Verhoeven & Anny v.d. Hurk
12 Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk
13 Nelleke Stolk & Harrie Lucius

64,58
61,81
60,00
56,94
55,00
54,51
49,31
48,75
47,92
46,53
44,79
44,58
42,50
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Sleutel prinsmobiel overhandigd.
Afgelopen zondag werden
Prins Mark I en Adjudant
Frens verrast door
Autocentrum Van der
Heijden. Voor hun garage
stond een mooie cabrio,
voorzien van de nodige
belettering. Onze hoogheden
mogen tot en met de Carnaval in deze auto
door de regio rijden als ze in functie zijn.
De sleutels werden voor we op receptie
naar de Piereslikkers gingen door Mari en
Phill overhandigd. De
Carnavalsvereniging dankt de familie Van
der Heijden natuurlijk voor dit mooie
gebaar.

Darten BYTZ 2015
De jeugd van BYTZ heeft zich
afgelopen vrijdagavond 2 januari jl.
vermaakt met darten. Fanatiek zijn
ze de competitie aangegaan.
Maar… er kan er maar 1 de
winnaar zijn. Thijs Hendriks van
harte gefeliciteerd met deze mooie
prestatie. 2 Jaar achter elkaar de winnaar van deze
competitie.
Via deze weg willen we de vrijwilligers van Dartclub
Kleijngeld Zijtaart hartelijk danken voor de medewerking
die zij verleend hebben. Mede hierdoor hebben we een
mooie avond voor de jeugd kunnen verzorgen.
De volgende activiteit vindt plaats op zaterdag 14 februari.
Deze carnavalszaterdag houden we een discoavond. De
officiële uitnodiging volgt
z.s.m.
De organisatie van BYTZ.
(Werkgroep van de EGZ)

Oliebollen Actie
VOW
Beste mensen,
Allereerst namens VOW de
allerbeste wensen voor een
gezond en sportief nieuw jaar!!
Als activiteitencommissie willen wij allen die Oudejaarsdag
oliebollen hebben gekocht bij VOW hartelijk bedanken.
Voor een eerste keer, waarin het voor ons ook nog zoeken
is geweest naar de juiste manier, zijn wij redelijk tevreden.
De mensen waren goed te spreken over de VERS gebakken
olie- en krentenbollen en ook de appelbeignets die je vooraf
kon bestellen vielen goed in de smaak. Jammer genoeg
waren de olie- en krentenbollen die we voor de bestellijsten
bij de bakker hadden laten bakken,

niet voor iedereen van de gewenste kwaliteit bleek uit
verschillende reacties. Dit vinden wij als commissie
vervelend en hebben dan ook besloten om de volgende keer
alle olie- en krentenbollen zelf te gaan bakken. Helaas
kunnen wij het voor nu niet terug draaien. Wij hopen dat u
daar begrip voor heeft en dat u het toch een volgende keer
weer wilt proberen. Hopelijk tot ziens op Oudejaarsdag
2015!!
Activiteitencommissie VOW

Hou jij ook van dansen, twirlen en
optreden?
Kom dan naar onze vriendinnentraining op woensdag 21
januari!
Van 18.00 uur tot 19.00 uur hebben we in het Dorpshuis
een training en mag je mee komen doen met de majoretten.
We zullen een nieuw dansje gaan oefenen en deze zullen
we om 18.45uur uitvoeren. Iedereen mag komen kijken
naar dit bijzondere optreden met onze eigen leden en hun
vriendinnen.
Lid worden?
Ben je 5 jaar of ouder? Dan kun je je na de
vriendinnentraining opgeven voor de 3 gratis proeflessen.
Deze proeflessen zijn bedoeld om te kijken of je majoretten
leuk vindt! Wanneer je daarna door wilt gaan, kun je je
opgeven als lid van St. Cecilia.
Hopelijk zien we jou op woensdag 21 januari!!
Sportieve groet van de majoretten
Anne-Marie van Dinter
Marjan van
Asseldonk
Tel. (0413) 34 44 14
tel. (0413) 35 56 64
mvandinter@home.nl
marjanvanasseldonk@home.nl
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Kunstcursus Macht en aanzien door
Ton Rietbergen.
Themacursus kunstgeschiedenis/-beschouwing over
schilderijen, beeldhouwwerken en bouwwerken met “macht
en aanzien” als leidraad.
“Macht en aanzien” heeft al duizenden jarenlang een grote
rol gespeeld in het menselijk bestaan. Machthebbers van
allerlei soort en kwaliteit hebben hun sporen nagelaten, al
dan niet in marmer, steen, schatten, schilderijen of
beeldhouwwerken. Soms gedacht vanuit een goddelijke
oorsprong en steun, dan weer puur om machtswellust en
bezit.
In de kunstwereld is een boeiend spoor te vinden van deze
uitingen; de farao’s, Alexander de Grote, de Romeinse
keizers en de vele vorsten en vorstenhuizen wilden hun
eeuwige cultuurstempel drukken op de geschiedenis.
Kunstzinnige uitingen zullen in deze cursus aan bod komen
op een levendige, veelzijdige manier, waarbij ook de
inbreng en vragen van cursisten, meespelen.
De cursus wordt gehouden op de volgende plaatsen; SintOedenrode, Veghel (Zijtaart) en Uden (Vorstenbosch) als
volgt:
• St.- Oedenrode 20.00 uur in Den Einder op 12-01,
26-01, 09-02, 23-02, 09-03, 23-03.
• Zijtaart 20.00 uur in Het Klooster op 14-01, 28-01,
11-02, 25-02, 11-03, 25-03.
• Zijtaart 09.00 uur in Het Klooster op 15-01, 29-01,
12-02, 26-02, 12-03, 26-03.
• Vorstenbosch 13.30 uur adres: Broekstr. 3 op 1501, 29-01, 12-02, 26-03, 12-03, 26-03.
Inlichtingen, tel. (0413) 36 76 27. Mail:
ton.rietbergen@hotmail.com
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SPORTAGENDA
VOW Senioren 08-jan-2015
20.00 uur
Prinses Irene 2 VOW H1
Veteranen 10-jan-2015
15.00 uur
PSV
VOW Vet
VOW H2 13-jan-2015
20.00 uur
Constantia 2
VOW H2
Voor de overige senioren teams is het winterstop
VOW Jeugd zaterdag 10 jan 2015
A1 uit
Odiliapeel A1
A2
vrij
C1
uit
Odiliapeel C1
D1
uit
Odiliapeel D1
D2
uit
Venhorst D2
E1
thuis
Avant'31 E2
E2
uit
Avani'31 E3
F1
thuis
Avant'31 F2
F2
thuis
Avant'31 F3
F3
uit
Avant'31 F4
MB1 thuis
Avesteyn MB1
MB2 vrij
MD1 thuis
Venhorst Md1
MD2 vrij.

14:30u
12:45u
12:00u
12:30u
9:30u
9:15u
10:30u
10:30u
10:30u
14:30u
12:30u
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GRATIS kennismaken met JUDO
in Keldonk

CURSUS TUINRESERVATEN

Beloning 200 euro

Spetterende Chicago blues
in een modern jasje

Maak van uw tuin een groene oase voor mens en dier.
De Natuurverenigingen IVN uit noordoost Brabant
Kom kennismaken met de judo, een sport voor iedereen. Bij (Veghel, Uden, Bernheze, Oss) organiseren in het vroege
de judosport kennen we geen drempels, want struikel je
voorjaar (februari tot april) een cursus Tuinreservaten.
over een drempel en heb je judoles gehad, dan heb je bij
Tijdens deze cursus leert u hoe u uw tuin kan
ons leren val breken
omtoveren in een natuur- en diervriendelijke tuin,
en zo voorkom je
oftewel een Tuinreservaat! In vijf avonden (donderdag)
blessures.
en drie excursies (zaterdagochtend/middag) leert u hoe
u uw eigen tuin, klein of groot, kunt omtoveren in een
Judo is een fysieke
plek waar behalve uzelf, ook kleine dieren graag komen.
zelfverdedigingsport,
Van grijze stenen naar een groene oase!
die vaak word
Planten en bomen trekken allerlei dieren uit de omgeving
aangeraden door
aan. Vlinders die rondfladderen, vogels die een uitkijkpost,
huisartsen als
nestplek of voederplaats zoeken, egeltjes die door de tuin
kinderen wat onzeker in hun schoenen staan. Bij ons leren
scharrelen wanneer de schutting niet te dicht is… En als u
ze gedisciplineerd met een ander om te gaan, wat in deze
een poel of vijver in uw tuin hebt, ziet u weer heel andere
maatschappij niet altijd wordt gedaan. Judo is ook heel
diersoorten zoals libellen, kikkers en misschien wel
goed voor de ontwikkeling van je lichaam.
salamanders. Vanaf het begin gaat u aan de slag met uw
eigen buitenplek. Dat kan een balkon, dakterras, gevel- of
Iedereen is welkom bij onze
achtertuin zijn: alles is goed.
vereniging: jongens en meisjes vanaf 5
Onder begeleiding van een professionele hovenier en IVN
jaar. In de maanden januari en aug/
docenten maakt u een nieuw plan voor uw eigen tuin.
sept. kunnen geïnteresseerden gratis 4
Daarnaast komen onderwerpen aan de orde als: bodem,
proeflessen meedraaien, daarna kun je
kringloop, beplantingsplan, afscheidingen, vogels,
kiezen voor inschrijven.
zoogdieren, composteren, water en waterplanten, nestkasten
en schuilplekken.
Onze trainingsavond is op maandag in
De excursies gaan o.a. naar de tuinen van Wilde Weelde en
Sport- en ontmoetingscentrum
't
voorbeeldtuinen van mensen die hun tuin al hebben
Span te Keldonk.
omgetoverd tot een tuinreservaat.
•
17:30 - 18:30 uur: beginners
De kosten bedragen ongeveer € 90,00 waarbij is inbegrepen
lesmateriaal: boeken t.w.v. € 65,00 (cursusmap, handboek
•
18:30 - 20:00 uur: gevorderde
Diervriendelijk Tuinieren en praktijkproefjes). Aanmelden
jeugd
vóór 25 januari bij secretariaat@ivn-veghel.nl. Meer
•
20:00 - 21:30 uur: vanaf 14 jaar
informatie www.ivn-veghel.nl.
en ouder (geen leeftijdgrens)
Het groen in Nederland wordt steeds vaker vervangen door
nieuwbouwwijken, winkelcentra en bedrijventerreinen.
info: Keldonk.nl
Deze verstening is ook te zien in onze eigen tuin: bestrating
in plaats van groen, omdat het zo lekker makkelijk is. Maar
Frans Kuijpers tel. (06) 134 639 25
vogels, vlinders en andere dieren hebben in zo’n tuin niks te
franskuijpers@hotmail.nl
zoeken. Dat kan anders! Daarom heeft IVN als partner in de
Hans Coolen tel. (06) 235 794 68 { trainer }
coalitie Tuinreservaten van VARA Vroege Vogels deze
hans.coolen@coolenvankuik.nl
cursus ontwikkeld.

voor het terug bezorgen van mijn Stilh
kettingzaag met zwaard van 63 cm en
handverwarming die ontvreemd is van
mijn oprit Keslaerstraat 30 op 10/11
december 2014.
Ook tips zijn van harte welkom en
worden beloond.
Tel.; 0413-353570 of 06-19444705.

VEGHEL- Op het podium van café De Afzakkerij op
CHV Noordkade in Veghel staat zondagmiddag 11
januari, de Rotterdamse bluesband St. Louis Slim.
Doordrenkt met het authentieke geluid van de
bluesgiganten uit de jaren vijftig, brengt St. Louis Slim een
middag spetterende Chicago blues in een modern jasje. De
organisatie is weer in vertrouwde handen van De
Compagnie. Aanvang optreden 15.00 uur, de zaal is
open om 14.00 uur en de toegang is gratis, een
vrijwillige bijdrage is welkom.
Meer informatie op de website www.stlouisslim.nl) en op
Facebook (www.facebook.com/St.LouisSlim.nl
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Carnavalsmaandag 16 februari 2015
C.V. de Reigers organiseert ook dit jaar weer “De grote talentenshow”
voor de kinderen van groep 1 t/m groep 8 van de basisschool.
Wil jij je favoriete zanger of zangeres nadoen (playback of live zingen), kun je
een truckje, wil je een dans doen of ben je ergens heel goed in? Alleen, met z’n
tweeën of samen met je vriendjes of vriendinnetje? Doe dan mee!! Maak het zo
leuk en origineel mogelijk dan val jij misschien wel in de prijzen. Er is een 1ste en
een originaliteitsprijs voor de onderbouw en de bovenbouw!
Geef je voor zaterdag 31 januari op bij:
M. van der Heijden Autocentrum
Pastoor Clercxstraat 34
Tel.nr. Mimi 06 – 109 101 34

Wanneer
Plaats
Zaal open
Aanvang
Toegang

:
:
:
:
:

Carnavalsmaandag 16 februari
Dorpshuis
13.00 uur
13.30 uur
Gratis

Als je muziek nodig hebt lever dit dan voor zaterdag 31 januari in bij: M. van der Heijden Autocentrum. Graag
op originele CD. Vermeld dan ook duidelijk je naam en liednummer. Je kunt bellen naar Mimi van der Heijden
of geef je op via het onderstaande deelnamestrookje.
Groetjes en tot zien bij de grote talentenshow.

De Jeugdcommissie.

INLEVEREN VOOR 31 JANUARI, EVT INCLUSIEF CD, BIJ M VD HEIJDEN AUTOCENTRUM
Ik / wij ___________________________________________________________________
ben / zijn _______________ jaar oud en zitten in groep _______________
Ik / wij doen: _______________________________________________________________
Ik ben / wij zijn te bereiken via het telefoonnummer __________________

"Zijtaarts Belang"

7 jan. 2015 – 14 jan. 2015.
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ZIJTAARTSE DECEMBERAKTIE
In de periode van 1 december t/m 31 december 2014 ontving u bij uw aankopen bij de
deelnemende ondernemers voor elke 5 euro tot maximaal € 500,00 1 gratis decemberbon.

De trekkingsuitslag:
1e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 150,00
2e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 125,00
3e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 100,00
4e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 75,00
5e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 50,00
6e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 40,00
7e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 30,00
8e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 25,00
9e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 25,00
10e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 25,00

J. Brugmans Hool 56
Bram Jonkers Laarsweg 1
Tonny Knap Plevierdonk 12
M. v. Asseldonk Pater Vervoortstraat 35
Fam. Ketelaars Keslaerstraat 69
H v.d. Ven Pastoor Kampstraat 32
Dirck vd. Linden Pastoor Clercxstraat 15
Theo van Eert Zijtaartseweg 22
Fam. van Zutphen Heisteeg 9
A. van Eert De Bresser 26

De deelnemers zijn:
Autocentrum Zijtaart BV M. v.d. Heijden
’T Dorpskaffee
Ad van Kessel BBQ specialist
De fietsenwinkel Zijtaart
Uw bakker Jeanny en René van Houtum

Café-zaal Kleijngeld
Eethuis de Reiger
Hetty’s dorpswinkel
Raaijmakers drukwerk
Zuivelhandel Theo Bosch

