Bedankt!
Eenenveertig jaar geleden heb ik de keuze gemaakt om het onderwijs in te gaan. Op een
aantal jaren na, heb ik onafgebroken al die jaren op meerdere scholen diverse functies met
hart en ziel uitgeoefend.
Ondanks het plezier in mijn vak, was er de laatste tijd ook de behoefte om het roer om te
gooien. “Er is meer in het leven dan werken”. Die kans was er door met vervroegd pensioen
te kunnen gaan. Daarom heb ik, samen met mijn man Jos, weloverwogen besloten om mijn
onderwijscarrière af te sluiten.
Veertien jaar op Edith Stein. Vijfeneenhalf jaar als intern begeleider en 8,5 jaar als
directeur. Waar blijft de tijd! Ik heb met veel plezier mijn steentje bijgedragen aan vele
ontwikkelingen, heb samen met anderen een prachtige nieuwe school mogen “bouwen” met
een unieke Natuur Speel Leer Tuin. De samenwerking met ouders en team was waardevol.
Het heeft mijn leven in alle opzichten verrijkt. Het voelt goed om na zoveel jaren het stokje
door te geven, goed voor Edith Stein.
De tijd voor andere dingen in een nieuwe levensfase is nu voor mij aangebroken. Ook daar
ga ik zeker van genieten. Dank voor het vertrouwen dat u me heeft gegeven, dat ik dit heb
mogen doen.
Het gaat u allen goed.
Met vriendelijke groeten,
Mariette van der Pas

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 26 juli 9.30 uur Woord- en Communieviering (Samenzang)
Wij gedenken: Marion Jonkers-van Zoggel, Hans van Zoggel, overl.oud. Mies en Anneke
van Zoggel-van der Linden en Marietje van der Linden-van Schaijk; Overl.oud.
Rooijakkers-van Lankvelt en overl.fam.leden; Cor en Bertha Oppers-van Erp (vanwege
verjaardag); Overl.oud. van den Hurk-van Genughten, kinderen en kleinkinderen.
Overleden: Harrie Rooijakkers in de leeftijd van 81 jaar.
Mededeling:
Zaterdag 29 augustus a.s. wordt weer de jaarlijkse Bedevaart voor Veghel e.o. naar
Kevelaer gehouden. De kosten zijn €. 19,00 p.p.. Een geldig paspoort of identiteitskaart is
vereist. Men kan zich hiervoor opgeven bij Christien van Helvoirt, Ceciliastraat 6.

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance

112

Huisartsenpost:
0900-8860
Avond, nacht en het weekend
Politie
direct
0900-8844
Wijkagent Zijtaart D.Michiels 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
Dorpshuis Zijtaart
36.66.79
Basisschool "Edith Stein" 36.51.68
Tennispark Zijtaart
76.90.25
De Vonders (VOW)
35.03.77
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BELANGETJES
Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons
brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid
om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip.
Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel.
(0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.
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: 0413-300950.
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Bericht van de redactie
Vanwege de vakantie verschijnt er in week 33 (12
augustus) en week 35 (26 augustus) geen Dorpsnieuws
Zijtaarts Belang. Houdt u derhalve rekening met het
tijdig aanleveren van kopij.

Werkgroep “Geen omleiding N279
bij Zijtaart”

Enkele weken geleden is vanuit een persoonlijk initiatief
een werkgroep ontstaan naar aanleiding van de plannen om
bij Zijtaart een ombuiging van de N279 te gaan realiseren.
Afgelopen maandagavond hield de werkgroep de tweede
bijeenkomst, waarin o.a. is besloten om middels dit artikel
in de editie van Zijtaarts Belang alle inwoners van Zijtaart
op de hoogte te brengen.
De werkgroep bestaat uit de initiatiefnemer, enkele
bestuursleden van buurtvereniging Doornhoek, een
afvaardiging van de Dorpsraad en een afvaardiging van
Actiecomité De Kempkens.
De doelstelling van de werkgroep is als volgt:
“Wij willen bereiken, dat de verkeersproblemen in en om
Zijtaart op een duurzame en verantwoorde manier worden
opgelost om daardoor de leefbaarheid en natuurlijke
omgeving van ons dorp te behouden”.
Op basis van deze doelstelling gaan we aan de slag om een
MKBA (Maatschappelijk Kosten Baten Analyse) te laten
INKTPATRONEN: € 5,- per stuk
uitvoeren om daarmee te kunnen aantonen of nut en
noodzaak voor de omleiding wel of niet van toepassing is.
1x canon PGBK PG1-5BK
Daarvoor zijn we in gesprek met een deskundige adviseur.
1x Xerox Y 103 Yellow
De nodige publiciteit en aandacht komt door middel van
1x Xerox Y 100 Black
spandoeken met de tekst “Geen omleiding N279”, die over
enkele dagen op 3 plekken aan de rand van ons dorp
1x Xerox Y 102 Magenta
zichtbaar zullen zijn. Verdere publiciteit gaat in de vorm
1x Xerox Y 101 Cyan
van dit artikel naar de raadsleden van de gemeente en naar
het college van burgemeester en wethouders. Eind augustus
wordt een gesprek vastgelegd met een provinciebestuurder.
Ook nog A4 printpapier 80 grams
Daarna zullen we een uitgebreid artikel in Zijtaarts Belang
€ 5,- per pak
vermelden, waarin de nodige uitleg en toelichting wordt
gegeven over de vervolgstappen.
Voor publiciteit via de sociale media (twitter, facebook)
Prikpost in Zijtaart.
zoeken wij een vrijwillige medewerker die dit voor ons wil
ook in de vakantie open
gaan verzorgen. Geïnteresseerden kunnen zicht melden bij
De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de de voorzitter van de werkgroep Piet v.d. Tillaart
Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de
(ptillaart@ziggo.nl / 06 53539624).
De werkgroep
prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.

Te koop
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Zomerse Kubb avond geslaagd.
Het was ook wel een
heel mooie avond op
vrijdag 10 juli om eens
kennis te maken met
het spel Kubb. Op de 4
uitgepaalde velden
werd - na een korte
uitleg - een avond lang
op een ontspannen
manier het spel
gespeeld en iedereen, jong of oud kon daarna het Kubb spel
gaan spelen. Met groot enthousiasme werden de partijen
gespeeld waarbij natuurlijk de eer van de winst het meest
begeerlijke succes was. Het was een prachtig gezicht al die
geconcentreerd spelende deelnemers in actie te zien. “Zes!”
kan terugkijken op een geslaagde avond. Mogelijk volgend
jaar weer! We hopen dat nog meer mensen even
langskomen om de gang van het spel te komen
bewonderen: als vanzelf ga je een bepaald team supporteren
en brengt het je in een goede stemming om het ook eens te
gaan proberen. Het lijkt niet zo moeilijk, maar het spel
vraagt toch meer vaardigheid dan je zou denken! Dus, een
goed voornemen voor 2016: een avondje meedoen met het
Kubb spel. Eenmaal geleerd ga je het vaker spelen; thuis of
op vakantie. En, naarmate je weet wat het is: je ziet het
werkelijk overal gespeeld worden.
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KBO
KBO ZOMERACTIVITEITEN

Noteer de data op uw kalender
Woensdag 5 augustus: Jeu de Boules
Woensdag 12 augustus: Dag fietstocht
Woensdag 1 augustus: Kegelen
Woensdag 26 augustus: Dagreis
Uitgebreide circulaire met alle verdere informatie
ontvangt u bij de Ons van 3 augustus.
KAARTEN
Uitslagen van 16 juli:
Jokeren:
1. Riek v.Sleuwen
Rikken:
1. Tiny v.Zutphen
2. Willy v.d.Berkmortel
Poedelprijs: Bert Vissers
Loterij:
Mien Ketelaars

102 pnt.
104 pnt.
34 pnt.
-120 pnt.

BRIDGEN Fietsdrive 14 juli 2015
Lijn A
1 Cees van Hout & Ria Swinkels
57,39
(2) Gerard Bekkers & Riet Koevoets
57,00
(2) Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
57,00
4 Ad Koevoets & Ria Veldhuis
51,75
5 Jan Rijkers & Toos v. Berlo
51,33
6 Riet v. Hout & Corry Kastelijn
50,75
50,08
Nieuwe seizoen spellenavonden en buurtkeezen competitie. 7 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
8 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
48,26
Het spellenseizoen 2015-2016 komt er aan. De leuke
9 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
48,00
spellenavonden starten op de eerste vrijdag van oktober.
10 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
46,58
Buurt keezencompetitie:
11
Bert
Kanters
&
Diny
Kanters
43,25
De succesvolle buurt/straat Keezen competitie van het
38,83
almaar populairder wordende spelletje gaat per oktober van 12 Cor v.d. Berg & Cor Mollen
start. Houd de 1ste vrijdagavonden van de maanden oktober Lijn B
t/m april maar vrij voor een spannend avondje “Keezen” of (1) Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
57,81
voor de mooiste gezelschapsspelen. Meedoen? Er zijn
(1) Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel 57,81
slechts 2 personen nodig voor een team. Zoek een
3 Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
57,29
buurt/straatgenoot/kennis en doe mee! Per buurt/straat
4 Clasien Nolle & Trudy Smulders
56,25
mogen natuurlijk méér teams deelnemen! Geïnteresseerd?
5 Jo van de Tillaart & Mien Vissers
52,08
Meer inlichtingen volgen in augustus/september of mail
6 Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
45,83
naar zeszijtaart@gmail.com
7 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
45,31
“Zes!” van EGZ. Evenementengroep Zijtaart.
8 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
43,75
9 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
42,71
10 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 41,15
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Bridge KBO 17 juli 2015
Lijn A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
Cees v. Hout & Riet v. Hout
Theo van Dijk & Toos van Dijk
Jo v.d. Tillaart & Jo Verhoeven
Mien Verhoeven & Mien Vissers
Riek Rijkers & Ben v.d. Steen
Cor Mollen & Marietje Mollen
Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
Ad Koevoets & Riet Koevoets
Tonny Rijkers & Adriaan v.d. Tillart

58,33
56,60
55,21
54,51
54,17
53,13
50,69
49,65
48,96
48,26
46,53
43,40
42,36
38,19

Biljarten
Nederlaag toernooi Eerde - Zijtaart 18 juni 2015
M.Kerkhof
69 42 - Cor v.Zutphen
P.Verkuijlen 61 41 - Wim v.d.Sanden
H.v.d.Burgt
38 36 - Frans v.Leuken
P.Gevers
38 35 - Tonnie v.Uden
J.v.Dijk
32 41 - Jan v.d.Oever
Rien v.d.Pas 31 38 - Tonn Verbruggen
G.Verbruggen 28 34 - Rien Kemps
Th.Vissers
23 27 - Cor Coppens
J.Vermeulen 22 21 - Jan Rijkers
T.Verhoeven 20 15 - Martien v.Zutphen

61 49
45 58
42 55
31 28
17 20
23 19
33 33
22 9
17 15
14 18

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Heren: zondag 26 juli, De Reusel, pauze in BiestHoutakker, 90 km, vertrek 8.30 uur.
Dames: zondag 26 juli, De Reusel, pauze in BiestHoutakker, 80 km, vertrek 8.30 uur.
Senioren: woensdag 29 juli, Vrijgezellenbedevaart, pauze
in Smakt, 93 km, vertrek 8.30 uur.

Interpunctie
Nieuw kindje in een stiefgezin
Een baby krijgen is prachtig en ook een nieuw kindje in een
samengesteld gezin is een groot cadeau. Iedereen is weg
van het kindje, houdt automatisch van de nieuwe spruit en
daarmee kan zo’n kindje ook een geweldige verbinding
leggen tussen de partijen.
Toch is het ook weer ingewikkelder dan een eerste kindje in
een “gewoon huwelijk”. Uiteraard moet ieder stel wennen
aan een kind, ook jonge mensen die samen een kindje
krijgen in een 1e relatie zullen veel moeten aanpassen. In
zekere zin is dat in een stiefgezin minder (immers een of
beide partners hebben al kinderen). Maar misschien zijn er
kinderen van bv. de vader die slechts in de weekends
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langskomen, of kinderen die zelf al bijna toe zijn aan
kinderen krijgen….. of pubers…. Misschien heeft moeder
bv. nog kleine kindjes en is de baby min of meer
aansluitend in haar kinderrij. Misschien is er tot dat
moment sprake van een enig kind. Die moet erop
voorbereid worden dat hij/zij straks niet meer de enige is….
Iedereen is wel dol op het kleintje, maar alle overige
kinderen moeten ook de nodige aandacht krijgen. Daarvoor
moet een nieuwe balans worden gevonden. Ook moet je
bedenken dat sommige oudere kinderen graag helpen bij
het verzorgen van de baby. Als de jonge moeder dat niet uit
handen kan geven (omdat het misschien wel HAAR eerste
kindje is), kunnen problemen ontstaan.
Tips voor als de baby er is:
- de moeder is misschien moe en is druk met de baby, de
partner kan dan juist meer doen met de andere
kinderen, zodat zij toch voldoende aandacht krijgen
- betrek alle kinderen bij de nieuwe baby
- de moeder dient ook haar stiefmoederrol te blijven
vervullen (aandacht voor de overige kinderen)
- praat allebei veel met de kinderen over de
veranderingen

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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Weekendafsluitingen A50 ter hoogte van
J.J. Ewellbrug Veghel
31 juli – 3 augustus en 7 – 10 augustus
Rijkswaterstaat vervangt tijdens twee weekendafsluitingen
de voegen in de J.J. Ewellbrug (brug in de A50 over de
Zuid-Willemsvaart) bij Veghel. Het eerste weekend is A50
dicht voor verkeer richting Oss/Nijmegen. Het tweede
weekend voor verkeer richting Eindhoven. Weggebruikers
moeten rekening houden met omleidingsroutes en extra
reistijd van ongeveer 10 minuten.
Afsluitingen
Oprit en afrit 10 Eerde naar de A50 richting
Oss/Nijmegen dicht:
Vrijdag 31 juli van 19.00 uur tot maandag 3 augustus 06.00
uur
Oprit en afrit 11 Veghel naar de A50 richting
Eindhoven dicht:
Vrijdag 7 augustus 19.00 uur tot maandag 10 augustus
06.00 uur
Omleidingsroutes
Verkeer vanaf Tilburg/Maastricht richting Oss/Nijmegen
wordt als volgt omgeleid:
• Neem de A58/A2 richting Eindhoven tot
knooppunt Ekkersweijer
• Ga verder op de A2 richting ’s-Hertogenbosch tot
knooppunt Hintham
• Neem de A59 richting Oss tot knooppunt
Paalgraven
• Ga verder op de A50 richting Nijmegen
Verkeer vanaf de A50 vanuit Eindhoven richting
Oss/Nijmegen wordt als volgt omgeleid:
• Neem de J.F. Kennedylaan richting Oss/Nijmegen
tot knooppunt Ekkersweijer
• Neem de A50 richting Tilburg/’s-Hertogenbosch
• Ga verder op de A2 richting ’s-Hertogenbosch tot
knooppunt Hintham
• Neem de A59 richting Oss tot knooppunt
Paalgraven
• Ga verder op de A50 richting Nijmegen
Verkeer vanaf de A50 vanuit Nijmegen richting Eindhoven
wordt als volgt omgeleid:
• Neem de A50 richting Eindhoven tot knooppunt
Paalgraven
• Neem de A59 richting ’s-Hertogenbosch tot
knooppunt Hintham
• Neem de A2 richting Eindhoven
Verkeer vanaf Veghel/Uden richting Eindhoven wordt als
volgt omgeleid:
• Neem de N279 tot de aansluiting Rembrandtlaan
• Neem de Sluisstraat en Corridor richting de N622
• Ga via oprit 10 Eerde naar de A50 richting
Eindhoven

Weersgevoelige werkzaamheden
Deze werkzaamheden zijn weersgevoelig. Bij slecht weer
kunnen de werkzaamheden mogelijk geen doorgang vinden
en worden ze opnieuw ingepland.
Meer informatie?
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Kijk op
www.rijkswaterstaat.nl of www.vananaarbeter.nl of bel met
de gratis informatielijn 0800-8002.

Prikpost in Zijtaart
ook in de vakantie open
De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis)
aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere
donderdagochtend is de prikpost geopend van 8.00

uur tot 08.45 uur
De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten.
Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of
specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten
kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.
Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum
Bernhoven Voor alle openingstijden en locaties prikposten
zie: www.dcbernhoven.nl.
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email:
trombose@bernhoven.nl
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Toneelvereniging Mariahout:
Prinses op de erwt
Recensie door Gia de Nooij- van Son
‘Ga maar lekker slapen Floortje, jij bent mijn prinsesje!’ Zo
stopt moeder haar dochter toe in kindervoorstelling:
Prinses op de erwt. Het theaterstuk ging zaterdag in
openluchttheater Mariahout in première. Het welbekende
sprookje, verrassend bewerkt en geregisseerd door Sasha
ter Mors. De jongste toeschouwers, worden door nar
Momie (Bart van Turnhout) interactief bij het spel
betrokken. Nar Momie gaat samen met de prins op pad om
een prinses te zoeken om mee te trouwen! De oude koning
en koningin stellen wel drie eisen waaraan deze prinses
moet voldoen. Statig lopen, keurig spreken en niet liegen.
In het dorp waar Floortje (Ilse van Rooij) woont, is ieder
jaar een heilig erwtenfeest, de oogst mislukt, er dreigt
honger. De burgemeester hoort dat er een prinses gezocht
wordt en stuurt iedereen weg om een prinses te vinden, dat
zou hun redding kunnen zijn. Veel prinsessen doen
lachwekkend hun best om uitgekozen te worden. Met
muziek en een live gezongen lied door prins en nar horen
we dat dit niet lukt. Een slimme listige moeder Adelheid
(Jacqueline Nijland) draagt haar zoon Eduard (Tom Leijte)
op z’n luie slonzige zus op te leiden tot prinses. Rest nog de
laatste test: slapen in het prachtige, geweldig hoge bed met
een erwt onder alle matrassen. Floortje zorgt voor een
verrassend einde.
In sprookjes komt alles altijd goed, zo ook in dit prachtige
theaterstuk van Toneelvereniging Mariahout. Het is nog te
zien op 27 en 30 juli om 14.30 uur in openluchttheater
Mariahout.
www.toneelverenigingmariahout.nl
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Wilde kruiden oogsten
met IVN-Veghel
Tijdens een wandeloogst bij Natuurtuin ’t Bundertje op
donderdag 23 juli plukken deelnemers zelf kruiden die ze
daarna kunnen proeven! De natuurtuin is deze middag open
van 14.30-16.30 uur. Kruidenkenner Geertje Jansen neemt
om 14.45 en 15.45 bezoekers mee om in de omgeving
wilde kruiden en keukenkruiden te oogsten.
Brandnetel is een bekend voorbeeld van een eetbare wilde
plant, maar wist u dat veel planten die in de berm groeien
eetbaar zijn? Ga mee met een oogstwandeling van
Natuurvereniging IVN-Veghel en ontdek welke wilde
kruiden bij ons in de buurt staan. Na het oogsten kunnen
deelnemers thee of hapjes met de geoogste kruiden zelf
bereiden en proeven. Tips voor een eigen wandeloogst en
bereidingswijze zijn na afloop beschikbaar.
Locatie: Natuurtuin ’t Bundertje, Patrijsdonk 53a, Veghel;
donderdag 23 juli, 14.30-16.30 uur.
Het is niet nodig van tevoren aan te melden, er zijn geen
kosten voor deelname aan de open middag of de
oogstwandeling.
Voor meer informatie:
www.ivn-veghel.nl; natuurtuin@hetnet.nl;
Natuurtuin 0413-343982 (dinsdag/woensdag).
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Spetterend optreden van Wildmen
Bluesband
Ook in de zomermaanden is er op zondagmiddag live
muziek in De Afzakkerij op CHV Noordkade te Veghel.
Zondag 26 juli presenteert Kunstgroep de Compagnie
een optreden van de Wildmen Bluesband die in het
verleden al eens eerder in Veghel liet horen hoe blues en
bluesrock op z’n best klinkt. Het optreden begint om
15.00 uur, de zaal is open om 14.00 uur. De toegang tot
het optreden is gratis, een vrije gift is altijd welkom.

Wildmen Bluesband is geformeerd door de
expressieve Boxtelse gitarist Jos de Wilde. Na een
lange klassieke carrière is hij weer terug is bij de
Blues. Zij spelen blues van artiesten als Elmore James,
KokoTaylor, Buddy Guy, Peter Green en Muddy
Waters en geven daar een eigen invulling aan. Na wat
wisselingen bestaat de band thans uit; Saskia de Nijs-
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zang, Jos de Wilde-gitaar, mondharmonica en zang,
Jan Heijmans-toetsen, Mark van Lieshout-bas en
contrabas en tot slot Hans van Gaalen-drums. Het
speelplezier spat van het podium af en zorgt voor een
spetterend optreden. Alle leden hebben veel ervaring
in andere bands en hebben elkaar nu sinds ongeveer
een jaar gevonden in Wildmen Bluesband.

Laatste Avondrit MCV 30 juli a.s.
De dagen worden alweer korter. Daarom hebben we
donderdag 30 juli a.s. onze laatste avondrit op de planning
staan.
We vertrekken om 19:00 uur vanaf D'n Brouwer,
Dobbelsteenplein 1 in Mariaheide. De toertocht is
toegankelijk voor iedereen met een motor.
Wil je meerijden en je hebt een navigatie, stuur dan een
mail naar info@motorclubveghel.nl. We sturen dan de
route naar je toe.
Voor informatie over de club kijk op
www.motorclubveghel.nl

Weekend 24 – 25 juli
BBQ pakket:

4 Studentensteaks
4 hamburgers

4 porties sate
4 bbq worst

Normale prijs € 21,-

Nu slechts € 17,50
Verkrijgbaar bij:

Wij zijn met vakantie
van 2 augustus t/m 23 augustus.
Fijne vakantie allemaal
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De snackbar van Zijtaart viert feest!
Speciale actieweken voor het 1-jarig bestaan
Week 31 en 32
van woensdag 29 juli t/m zondag 9 augustus
Bij elke €10,- ontvangt u
1 gratis boeren-ontbijtbordje
(zolang de voorraad strekt)

&
Tijdens de actie week ontvangt u
het dubbele aantal stempels
2 stempels bij elke €5,-

Reguliere openingstijden tijdens de gehele vakantie
Met uitzondering van week 33
Deze gehele week zijn wij gesloten

