VOORAANKONDIGING BUITENVIERING
Hiermee brengen wij belangstellenden alvast op de hoogte van de buitenviering bij de
MARIA-KAPEL op zondag 6 september a.s. Dit betreft een bijzondere viering i.v.m. het
vijfjarig bestaan van deze kapel in ons dorp. Aanvang viering: 9:30 uur.
Na afloop van de viering is er nog een apart programma en daarna kan men deelnemen aan
de najaarsfietstocht, die door de Evenementengroep wordt uitgezet en een route heeft langs
diverse kapelletjes in de omgeving. Eind augustus volgt meer informatie over het
programma.
Stichting Maria-kapel Zijtaart

!!!!!!!!!!!!!!! Dringende oproep !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Beste VOW-ers, ouders en andere geïnteresseerden,
Wij zijn dringend op zoek naar leider(s) voor onze enthousiaste B-meidengroep. Meiden in
de leeftijd van 15,16 en 17 jaar die iedere zaterdagmiddag hun wedstrijd gaan spelen in de
omgeving van Zijtaart. Een goede trainer voor de woensdagavond is al beschikbaar.
Denk niet te snel dat het niets voor je is. Wij zoeken diegene met enige affiniteit met
voetbal, dus niet persé met voetbalkennis, en het leuk vindt om met deze gezellige groep
meiden aan de gang te gaan. Het zijn geen beginners, dus de basis is al gelegd.
Je zult alle ondersteuning vanuit het jeugdbestuur krijgen.
Wie gaat er samen met hen een mooi en gezellig seizoen van maken?
Voor informatie kun je terecht bij Frank Ketelaars (06-576 606 06) en
Twan Gijsbers (06-518 116 54).
Namens het jeugdbestuur van VOW
Twan Gijsbers en Frank Ketelaars

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 9 augustus 9.30 uur Pater van Delden (Samenzang)
Wij gedenken: Jrgt. Jan van Zutphen; Jan Oppers (vanw.veraardag); Overl.oud. van den
Hurk- van den Nieuwenhuizen en zoon Jan; Ad Klomp en overl.familie Jonkers; Jrgt. Bert
Peters; Overl.oud. Reijbroek- van Doorn; Lina van den Tillaart- Willems.
Zondag: 16 augustus 9.30 uur Maria-Ten-Hemel-Opneming Pater van Delden
(Seniorenkoor)
Wij gedenken: Overl.oud. de Wit- van Rijzingen en Janus Rooijakkers; Piet en Henrica van
den Tillaart- van den Tillaart; Overl.oud. van den Oever- Verhoeven; Johan en Dora van
der Heijden- Pepers en zoon Hans; Grard en Jans van Eert- Zomers en dochter Tonny
(nms.Wim van der Sanden); Overl.oud. Leo en Mien van Acht- Kanters,
zoon Henkie en kleindochter Susan van den Tillaart.
Gedoopt: Tessa: dochter van Thijs Brugmans en Cindy van Bree
Overleden: Lina van den Tillaart- Willems in de leeftijd van 96 jaar

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
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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: 0413-300950.

gaat dan over naar een latere periode waarin duidelijk wordt
dat Iris een gevecht aan het voeren is met een ziekte. Een
gevecht dat ze niet wil verliezen. Haar man gaat echter zeer
positief met haar ziekte om en blijft haar respecteren. Wie
de ziekte van Alzheimer ooit van dichtbij heeft
meegemaakt zal de situaties waarin Iris terecht komt zeker
herkennen.
De prachtige, ontroerende film is o.a. gebaseerd op het
autobiografische boek ‘Elegie voor Iris’ dat John Bailey
schreef over zijn leven met de schrijfster. Verder ontving de
film zowel een Oscar voor de beste bijrol als twee
Oscarnominaties. Als je houdt van realistisch drama en
romantiek, dan is deze film een aanrader!

Bericht van de redactie

W.T.C. Zijtaart

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.

Volgende week (12 augustus) en in week 35 (26
augustus) verschijnt er vanwege de vakantie geen
Dorpsnieuws Zijtaarts Belang. Houdt u derhalve
rekening met het tijdig aanleveren van kopij.

Heren: zondag 9 en 16 augustus, Vakantietocht, 80 km,
vertrek 8.30 uur.
Dames: zondag 9 en 16 augustus, Vakantietocht, 80 km,
vertrek 8.30 uur.
Senioren: woensdag 12 augustus, ‘Langs de Bataafse
rivier’, pauze in St. Agatha, 92 km, vertrek 8.30 uur.

Prachtige film in Alzheimer
Zomercafé
In de zomermaanden nodigt het Alzheimercafé
Uden/Veghel en omstreken geen inleiders uit. De
vrijwilligers verzorgen dan toch boeiende avonden,
die goed bezocht worden. Op dinsdagavond 18
augustus wordt om 19.30 uur in de Eigen Herd aan de
Rooijsestraat in Uden de film ‘Iris’ vertoond. ‘Iris’
vertelt het levensverhaal van de Britse schrijfster Iris
Murdoch, die als studente een relatie krijgt met John
Bayley, die later professor wordt. John vertelt hoe hij
Iris veertig jaar geleden ontmoette, hoe hun leven er
toen uitzag en hoe zijn partner uiteindelijk de ziekte van
Alzheimer bleek te hebben. Na afloop van de film volgt een Prikpost in Zijtaart.
nabespreking waarin bezoekers van het Alzheimercafé hun
eigen ervaringen en vragen in kunnen brengen. De avond is De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de
vrij toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is.
Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de
Oscarwinnaar
prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.
Iris is een prachtig liefdesverhaal over twee mensen die
ondanks hun verschillen er
voor kiezen om samen oud
te worden. Het verhaal
neemt ons mee naar
Oxford waar Iris een
sterke, bruisende en vooral
vrije jonge vrouw is. Ze
geniet van het leven en
heeft aan vrienden geen
gebrek. In deze tijd leert
ze haar partner John
Bailey kennen. We zien
hoe twee verschillende
mensen naar elkaar toe
groeien, omdat ze elkaar
respecteren. De film
brengt eerst hun
studententijd in beeld en
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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
De uitslagen van 30 juli:
Jokeren:
1. Mien Ketelaars
Rikken:
1. Piet v.d.Hurk
2. Bert Vissers
Poedelprijs
Harry v.Zutphen

5 aug. 2015 – 19 aug 2015

97 pnt.
98 pnt.
66 pnt.
– 79 pnt.

Bridge Vakantiedrive 28 juli 2015
1
Annie Kooijmans & Miep van Oss
2
Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
3
Jana v.d. Acker & Jo van de Tillaart
4
Jo Verhoeven & Henk v.d. Linden
5
Doca v.d. Oetelaar & Sjannie v.d. Wijdeven
(6) Jan Rijkers & Toos Hurkmans
(6) Ad Koevoets & Riet Koevoets
(8) Jeanne Peters & Geert Putmans
(8) Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
(10) Cor Mollen & Marietje Mollen
(10) Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
12
Tonny Rijkers & Marietje v.d. Wijgert

57,92
57,50
55,83
55,42
53,75
47,92
47,92
47,50
47,50
45,00
45,00
38,75

Bridge Vakantiedrive 30 juli 2015
1
Theo van Dijk & Toos van Dijk
2
Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
3
Ad Koevoets & Jo v.d. Tillaart
4
Bert Kanters & Diny Kanters
5
Annie Schellekens & Cian Schellekens
6
Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
7
Riet Koevoets & Jacqueline Brus
8
Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
9
Toos Hurkmans & Janny Ruijsch
10
Jan Rijkers & Willemien Verhoeven

58,04
57,86
56,85
55,36
55,06
51,79
51,19
51,07
50,00
48,93

pagina 3

Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
Doca v.d. Oetelaar & Sjannie v.d. Wijdeven
Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
Cor Mollen & Marietje Mollen
Tonny Rijkers & Adriaan v.d. Tillart
Mien v.d. Crommenacker & Clasien Nolle

48,57
47,92
45,83
43,15
42,86
38,10
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Meer paarden dan inwoners in
Zijtaart tijdens Brabants
Kampioenschap
Het telt af naar de Kampioenschappen! Over twee weken is
het al zover. De aankondigingsborden zijn geplaatst en de
deelnemers zijn bekend.
Maar liefst elf combinaties van eigen club hebben zich
weten te plaatsen! Een unieke prestatie, zeker gezien de
strenger geworden selectie.
De uitverkorenen van ponyclub De Reigertjes zijn:
Nikki-Lynn van Heeswijk met Miro, dressuur klasse DE-B;
Nikki vd Hoogen met Cocktail, springen en dressuur
(kringkampioen) kl. DE-B; Merel
Kriek met Wodan, springen klasse
DE-L;
Lieke Blokx met Tanja's Lizzy,
dressuur
klasse B-M2;
Kimberly van
der Sanden
met Starlight,
springen
klasse DE-L.
De afvaardiging van Rijvereniging
Sint Gregorius bestaat uit:
Sharen van Malsen met Empire,
springen klasse B;
Indira Jussen met Souplesse, kringkampioen springen
klasse L;
Indira Jussen met Floyd, springen klasse B;
Renee Buser met Si Sento, dressuur
klasse B;
Dirkje Aarts met Champ de Luxe,
dressuur klasse M1;
Glenn van de Ven met Ziezo,
springen klasse Z.
In totaal zullen er zo’n 2000
combinaties aan de start
verschijnen. Aangezien het dorp
Zijtaart bijna 1650 inwoners telt,
wordt dit aantal overtroffen door de
pony’s en paarden. Daarnaast worden zo’n 10.000
bezoekers verwacht aan de Hoge Biezen in Zijtaart.
Naast het bekijken van spring- en dressuurproeven van
individuele ruiters, kunnen vier- en zestalproeven gezien
worden en wordt er kür op muziek gereden. Bovendien is er
een horecaplein en een strodorp met diverse stands. Aan de
kinderen wordt gedacht middels een springkussen,
schminken, kleuren, knutselen, klimmen en een
bungeetrampoline.
Voor de deelnemers en andere belangstellenden zijn pins te
koop. Deze kunnen op het rijjasje bevestigd worden en zijn
te verkrijgen bij de infobalie.

5 aug. 2015 – 19 aug 2015
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De Rabobank Clubkas Campagne
komt er weer aan!
Na de eerste editie van vorig jaar, ondersteunt
Rabobank Uden Veghel het verenigingsleven in deze
regio dit jaar opnieuw via de Rabobank Clubkas
Campagne. Clubs die willen meedoen, kunnen zich van
7 september tot en met 15 oktober aanmelden via de
website rabobank.nl/udenveghel.
Een deel van de winst van Rabobank Uden Veghel gaat al
sinds jaar en dag naar het lokale verenigingsleven. De leden
van de Rabobank krijgen via de Rabobank Clubkas
Campagne voor het eerst een stem in de verdeling ervan.
Een initiatief dat dit jaar een vervolg krijgt.
Elke club kiest een doel
De Rabobank Clubkas Campagne leverde vorig jaar veel
clubs extra geld op om hun doelen te realiseren. Doelen
waarvan de clubs, hun leden en de hele lokale samenleving
profiteren. Verenigingen en stichtingen geven bij hun
aanmelding aan welk doel zij willen realiseren. Of het nu
gaat om een opknapbeurt van de kantine, het organiseren
van een evenement of de aanschaf van nieuwe tenues.
Elke stem telt
Rabobank Uden Veghel telt ongeveer 23.000 leden. Elk lid
mag vijf stemmen verdelen via een unieke stemcode. Leden
ontvangen deze stemcode op 3 november. Iedere stem is €
1,00 waard. Van de vijf stemmen per lid, mogen er
maximaal twee naar één vereniging of stichting gaan. Hoe
meer stemmen een club krijgt, hoe meer geld er naar het
gekozen Clubkas Campagne doel gaat.
Campagne voeren loont
Reden genoeg voor de deelnemende clubs om volop
campagne te voeren en op creatieve wijze stemmen te
werven. Daarnaast stelt Rabobank Uden Veghel
promotiemateriaal beschikbaar. Zo kan elke deelnemende
club haar eigen Clubkas Campagne doel promoten.
Wilt u weten of uw club in aanmerking komt voor de
Rabobank Clubkas Campagne? Op rabobank.nl/udenveghel
vindt u alle informatie en voorwaarden om deel te nemen.

Nieuwe website met programma cultuureducatie
Meierijstad in de lucht!
Vanaf eind juli is de nieuwe website van Phoenix
Cultuur in de lucht. Op www.phoenixcultuur.nl vinden
alle cultuurliefhebbers in Meierijstad het aanbod
muziek, beeldend, dans en theater/musical.
Na de zomer starten de lessen in de gemeenten Schijndel,
Sint-Oedenrode en Veghel op met veel bekende gezichten.
Cursisten en leerlingen van het vroegere MIK worden
geïnformeerd en kunnen dus veelal terecht bij hun
vertrouwde docent en leslocatie. De lessen muziek en dans
starten in de week van 14 september, de cursussen beeldend
en theater in de week van 28 september.
Het team van Phoenix Cultuur werkt deze zomer door om
in september met veel energie en passie het nieuwe
cursusseizoen op te kunnen starten.
Voor meer informatie, inschrijven of vragen:
info@phoenixcultuur.nl of 0413-782010.

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 24 nr. 44

5 aug. 2015 – 19 aug 2015

pagina 6

kon vormen over vader. Ze zag hem soms
in de auto, maar verder eigenlijk nooit.
Er was een keer een maatschappelijk
werker met Janny komen praten, of ze haar
vader niet graag wilde zien…. “Nee” zei
Janny, “die kan toch alleen maar ruzie
maken of zijn macht misbruiken…” Men
liet het erbij zitten, er kwam geen
omgangsregeling. Janny vond het best.
Jaren later, nadat ze de nodige therapie had
gehad, keek ze er toch wat anders naar: ze
was boos op haar moeder, die nooit zelf
tegen vader in opstand was gekomen, die
Janny de kolen uit het vuur liet halen en
die haar voor haar gevoel had gebruikt
(misbruikt zelfs) in de ruzies met vader.
Nog heel lang heeft Janny therapie moeten
ondergaan om “zichzelf” te worden, om zich niet
meer verantwoordelijk te voelen voor haar
moeder en zich niet meer schuldig te voelen als
“Ik ben misbruikt”
ze eens voor zichzelf koos.
Janny heeft al haar hele leven problemen. Haar ouders
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
waren gescheiden toen ze 9 jaar was. Dat was in de 60-er
jaren, toen scheiden nog “schande” was. Men sprak er nooit Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
over, op school was zij de enige. Ze had haar moeder altijd tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
erg gesteund. Moeder was altijd een beetje “zielig” en
totaal niet opgewassen tegen haar man. Janny voelde zich
vaak genoodzaakt om voor haar moeder op te komen, als
haar vader weer rotopmerkingen maakte. Moeder zei dan
niks. Janny zette een grote mond op tegen haar vader, die
dan naar machtsmiddelen greep. Dan kreeg ze bv. die
Americana met Point Quiet op CHV
nieuwe fiets, die eerder door papa was beloofd, plotseling
Noordkade
niet meer. Bovendien ging hij dan tekeer tegen moeder en
Elke zondagmiddag is er live muziek in De Afzakkerij
dochter: “Janny lijkt net op jou, net zo eigenwijs als jullie
op CHV Noordkade te Veghel. Zondag 9 augustus
hele familie!” Soms nam Janny het dan weer op voor
moeder en haar familie, soms liet ze het maar zo. Tenslotte presenteert Kunstgroep de Compagnie een optreden
van Point Quiet. Zij spelen americana & roots muziek
trok haar vader tóch altijd aan het langste eind….
met uitsluitend eigen werk. Het optreden begint om
Uiteindelijk gingen haar ouders scheiden, Janny bleef bij
15.00 uur, de zaal is open om 14.00 uur. De toegang tot
moeder. Moeder sprak negatief over de vader van Janny:
het optreden is gratis, een vrije gift is altijd welkom.
“zo is je vader nu eenmaal”. Janny werd geheel
Al vanaf de eerste klanken van het nieuwe album van Point
meegezogen in de visie van haar moeder, het beeld over
Quiet, ‘Ways And Needs Of A Night Horse’, ademt de
haar vader was al eenzijdig, want ze was ook voor de
donkere americana van de band de sfeer van het zuiden van
scheiding al op deze manier gemanipuleerd, maar nu werd
de Verenigde Staten. Als je niet beter zou weten, zou je
het nog versterkt, omdat ze ook geen eigen mening meer
denken dat de band daar vandaan komt. Niets is
minder waar; Point Quiet komt gewoon uit
Nederland. Point Quiet bestaat uit vijf leden die
de verhalen over verlies, hoop en vertrouwen
inkleuren met een rijk arsenaal aan percussie-,
blaas- en snaarinstrumenten. Zo kan het
voorkomen dat slide gitaar en accordeon met
elkaar verweven worden. Zanger Pascal
Hallibert maakt het geheel af met zijn licht
raspende stem die soms wordt aangevuld met de
achtergrondzang van Simone Manuputty. Point
Quiet is een echte topper uit het americana
genre. De muziek is uitermate geschikt om op
een donkere avond onder het genot van een goed
glas bourbon te ondergaan, maar ook een goed
glas Veghels bier op een zomerse zondagmiddag
gaat heel goed samen. Een aanrader.
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BOODSCHAPPENPLUSBUS
Mensen van 55 jaar en ouder uit de gemeenten Uden en Veghel en uit Heeswijk, Dinther en Loosbroek
worden op afspraak thuis opgehaald om met een groepje boodschappen te gaan doen. Na de
boodschappen is er tijd voor een kopje koffie, waarna de deelnemers weer thuis worden afgezet.
Vrijwilligers helpen de deelnemers bij het winkelen, als dat nodig is.
Hieronder het programma van augustus 2015. Een vast onderdeel is het boodschappen doen op maandag
en op donderdag.
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BOODSCHAPPENPLUSBUS PROGRAMMA AUGUSTUS 2015
8.30-12.00 u
Markt en winkels Uden
13.00-17.00 u
Jumbo in Uden
10.00-16.00 u
uitstapje
Molenroute in Brabant
9.30-17.00 u
uitstapje
Tocht door de Betuwe
9.00-12.00 u
Jan Linders, Erp
13.00-17.00 u
EM-TÉ Uden
10.00-17.00 u
uitstapje
Oisterwijk Express, Oisterwijk
13.00-17.00 u
Jumbo Uden
10.00-17.00 u
uitstapje
Zandsculpturen in Oss
10.00-17.00 u
uitstapje
Rondvaart Maas en Leukermeer
9.00-12.00 u
Jan Linders, Erp
13.00-17.00 u
EM-TÉ Uden
10.00-17.00 u
uitstapje
Diner in Boekel + bloementuin
13.00-17.00 u
Jumbo Uden
11.00-17.00 u
uitstapje
Diner Nuland + papegaaienshow
18.15-21.30 u
Alzheimer Zomercafé, film
9.00-17.00 u
uitstapje
Rozenhof Lottum
9.00-12.00 u
Jan Linders, Erp
13.00-17.00 u
EM-TÉ Uden
10.00-17.00 u
uitstapje
Met de chauffeur op stap
13.00-17.00 u
Jumbo Uden
10.00-17.00 u
uitstapje
Winkelcentrum Arnhem
10.30-17.00 u
uitstapje
Rondvaart op de Gouden Ham
9.00-12.00 u
Jan Linders, Erp
13.00-17.00 u
EM-TÉ Uden
9.30-17.00 u
uitstapje
Winkelen in Kleef
13.00-17.00 u
Jumbo in Uden

Wilt u het nieuwste programma wel eens zien of meer weten?
Bel Vivaan, (0413) 74 55 78 op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur en vraag het programma aan. U
kunt ook een e-mail sturen naar: bplusb@vivaan.nl of op de website www.vivaan.nl kijken.

Wilt u mee met de BoodschappenPlusBus?
Bel Vivaan, (0413) 74 55 78 om u aan te melden als lid van de BoodschappenPlusBus. Dat kost € 12,50
per jaar en u krijgt het programma dan elke maand thuisgestuurd. Thuis kunt u op uw gemak in het
programma uitzoeken op welke tijd u met de BoodschappenPlusbus mee wilt. Geef dat weer door en op
de afgesproken tijd komt de bus voorrijden.
Voor het winkelen en voor de uitstapjes kunt u zich vanaf 30 juli elke werkdag van 9.00 – 13.00 uur
opgeven.
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DO.20 AUGUSTUS VISCOnCOURS
DE JEUGD t/m 15 JAAR INSCHRIJVEN € 3.00 PER PERSOON, INCLUSIEF GRATIS LOT & DRANKJE.
INSCHRIJVEN VOOR 16 JAAR EN OUDER € 5.00 PER PERSOON, INCLUSIEF GRATIS LOT & DRANKJE.
ER MAG MAAR MET EEN HENGEL PER INSCHRIJVING GEVIST WORDEN
INSCHRIJVEN BIJ ’T DORPSKAFFEE VOOR JE GAAT VISSEN, VISPLAATSEN WORDEN TOEGEWEZEN.
INSCHRIJVEN 20-08 VANAF 18.00 UUR, STARTSCHOT VOOR ALLE DEELNEMERS OM 19.00 UUR.
OM KLOKSLAG 21.00 UUR WORDT DE LAATSTE VIS OPGEMETEN, ZORG DAT JE ERBIJ BENT!

TOT ZIENS tijdens of na het vissen
BREAKING NEWS:
Vanaf 18 september lekker Thais & Tapas eten in Zijtaart
Ga naar onze website: www.thais-tapas.nl
en
Volg ons op Facebook: Thais Tapas
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BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN
Regio Noord-Brabant

Outdoor 2015
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Georganiseerd door:



PONY’S 15 AUGUSTUS
PAARDEN 16 AUGUSTUS
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Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

^ƉƵŝƚĞŶǀĂŶǁĂŶĚĞŶĞŶƉůĂĨŽŶĚƐǁǁǁ͘ŵĂƌŬǀĂŶĚĞǀĞŶƐĐŚŝůĚĞƌǁĞƌŬĞŶ͘Ŷů
^ƉƵŝƚĞŶǀĂŶŬŽǌŝũŶĞŶ͕ƌĂŵĞŶĞŶĚĞƵƌĞŶŝŶĨŽΛŵĂƌŬǀĂŶĚĞǀĞŶƐĐŚŝůĚĞƌǁĞƌŬĞŶ͘Ŷů
'ůĂƐƉůĂĂƚƐĞŶŽĨǀĞƌǀĂŶŐĞŶ
ĞŚĂŶŐĞŶ
sůŽĞƌĐŽĂƚŝŶŐƐ

Bezoek ook de vele stands in het strodorp
ŵĞƚĚŝǀĞƌƐĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶǀŽŽƌŬŝŶĚĞƌĞŶ͘
Tegen inlevering van deze pagina hebben maximaal 2 personen
ŐƌĂƟƐƚŽĞŐĂŶŐƚŽƚŚĞƚĐŽŶĐŽƵƌƐƚĞƌƌĞŝŶ͘

Zo.
Geen 18, geen alcohol
Met trots voor u gebrouwen

Bezoekadres
Ceciliastraat 1, 5465 RZ Zijtaart, Tel. (0413) 352 203,
Fax (0413) 224206, E-mail info@defietsenwinkelzijtaart.nl,
www.defietsenwinkelzijtaart.nl

Openingstijden
dinsdag t/m vrijdag van 13.00 t/m 21.00 uur,
zaterdag van 09.00 t/m 17.00 uur,
zondag en maandag gesloten

