Mededelingen van de KBO Zijtaart!
Zo bij het begin van de vakantieperiode lijkt het ons zinvol om uw aandacht te
vragen voor enkele zaken die de komende periode georganiseerd worden door onze
KBO-afdeling Zijtaart.
Allereerst willen we laten weten dat de dagreis van 22 juni naar Amsterdam en
Monnickendam door de deelnemers als erg mooi ervaren is. Mede door het weer
hebben we enorm genoten van de mooie boottocht. De goede lunch en het heerlijke
diner hebben hieraan zeker ook bijgedragen. Men kijkt terug op een fijne en mooie
reis.
In de vakantieperiode zal het Dorpshuis wederom proberen om voldoende
vrijwilligers te vinden zodat op dinsdag- en donderdagmiddag aansluitend aan het
Eetpunt de zaal beschikbaar is voor mensen die graag een kaartje willen leggen,
willen biljarten of gewoon lekker willen kletsen.
Volg de mededelingen hierover in het Zijtaarts Belang.
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KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 30 juli 9.30 uur Diaken van der Zanden (Samenzang)
Wij gedenken: Cor en Bertha Oppers-van Erp (vanw.verjaardag); Overl.ouders
Rooijakkers-van Lankvelt en overl.familieleden; Jaargetijde Marion Jonkers-van Zoggel;
Hans van Zoggel; Mies en Anneke van Zoggel-van der Linden; Marietje van der Lindenvan Schaijk; Jaargetijde Johan Thijssen; Bert van Heertum (nms. de buurt); Bert Kanters.
Zondag: 6 augustus 9.30 uur Pater van Delden (Samenzang)
Wij gedenken: Jan en Bets van Zutphen-van Nunen; Jaargetijde Bert Peters.
Overleden: Anna van den Akker- van den Tillart in de Leeftijd van 101 jaar.

Mededeling:
Afgelopen maandag 24 juli is Bert Kanters in de leeftijd van 83 jaar overleden.
Voor hem wordt a.s. donderdag 27 juli om 19.00 uur de Avondwake gehouden en de
plechtige Uitvaart vindt plaats a.s. vrijdag 28 juli om 10.30 uur,
waarna hij hier op onze Parochiebegraafplaats zal worden begraven.
Afgelopen dinsdag 25 juli is Tonny van Cuijk- van den Broek,
in de leeftijd van 78 jaar overleden. De plechtige Uitvaart vindt
a.s. zaterdag 29 juli om 10.30 uur plaats, waarna zij hier op onze
Parochiebegraafplaats zal worden begraven.
Bedevaart naar KEVELAER zaterdag 26 augustus a.s.
De kosten zijn: volwassenen € 19,00 en kinderen € 10,00.
Een geldig paspoort of identiteitskaart is verplicht.
Men kan zich hiervoor opgeven tot en met 11 augustus
bij Christien van Helvoirt, Ceciliastraat 6,
tel.nr. (0413) 36 58 61.
U kunt in Zijtaart in- en uitstappen.

Jaargang 26 nr. 44
26 juli – 9 aug. 2017

© zijtaarts belang
Banknr.:
NL69 RABO 160809002
t.n.v. Stg. Dorpsnieuws
Zijtaarts Belang
Rabobank Uden-Veghel

Kopij voor nr. 45
inleveren uiterlijk
7 aug. voor 19.00u bij:
Bert Raaijmakers,
Reibroekstraat 5,
tel. (0413) 36 66 13,
fax (0413) 35 26 05,
Email: Dorpsnieuws@
ZijtaartsBelang.nl
Website:
www.ZijtaartsBelang.nl

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 26 nr. 44

Onze KBO afdeling wil jullie aangeven dat
we in de komende zomerperiode de volgende
activiteiten hebben gepland. Voor sommige
zaken volgt nader bericht bij de bezorging
van de ONS begin augustus
➢ 2 augustus Jeu de Boules in Schijndel. Bij slecht weer
spelen we binnen, aanvang 13.30 uur. Eigen vervoer,
lukt dat niet geef het even door. Adres: Sportpark De
Leemputten, Leemputtenweg 3, 5482 ZZ Schijndel
➢ 9 augustus dag-fietstocht. Vertrek bij de kerk om 10.00
uur, zorg zelf voor een lunchpakket. De tocht is ± 65
km lang.
➢ 16 augustus Kegelen bij de Vresselsehut, aanvang
13.30 uur. Eigen vervoer, lukt dat niet geef het even
door. Adres: Vresselseweg 33, 5491 PA Nijnsel
➢ 23 augustus dagtocht naar Hasselt “De Stad van
Smaak” met een bezoek aan het jenevermuseum, zie
infoblad bij ONS
➢ 7 september Bloemschikken, extra info bij de ONS
Noteer deze data alvast op de kalender.
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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: 06-22496798.

Bericht van de redactie
In week 31 (woensdag 2 augustus) en week 33
(woensdag 16 augustus) verschijnt er geen
Zijtaarts Belang. Gelieve hiermee rekening te
houden bij het aanleveren van kopij.
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie!

Pinnen tijdens de vakantiesluiting van
het Dorpshuis Zijtaart
Het bestuur van de KBO afdeling Zijtaart

In de vakantieweken t/m 27 augustus a.s.
is de PINAUTOMAAT in het dorpshuis
beschikbaar op:
dinsdag en donderdag
vanaf 11:30 uur tot 17:00 uur

AED in Zijtaart (24 uur bereikbaar):
Wij adviseren u om eens te kijken waar de AED’s
hangen, zodat u in een noodsituatie deze apparaten
blindelings kunt vinden.
1 Bij de oude Pinautomaat van de Rabobank, Dorpshuis
Zijtaart
2 VOW-Zijtaart (bij kleedlokalen), Sportpark De
Vonders De Bresser
(op de hoek van kleedlokaal aan de kant van het
Tennispark)
3 Zondveldstraat 10A, woning Hans en Brenda van
Lankvelt
4 Biezendijk 33, voormalige woning Harrie en Annie van
Asseldonk
5 Doornhoek 3740, Gemeentewerf (bij ambulance post)
6 Hool 48, Gerard en Ineke van Rijbroek (Keldonk)
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KBO
KAARTEN
Uitslagen van 18 juli:
Jokeren:
1. Henk v.d.Linden
Rikken:
1. Marjo Vissers
2. Lenie Henst
Poedelprijs:
Karel Bekkers
Loterij:
Bert Vissers

151 pnt.
113 pnt
72 pnt.
–45 pnt.

Voor al uw friet en snacks!
Uitslagen van 20 juli:
Jokeren:
Mientje Raaijmakers
Rikken:
1 Bert Vissers
2 Willy v.d.Berkmortel
3 Mien Ketelaars
Poedelprijs:
Marjo Vissers
Loterij:
Pieta v.Riel.

164 pnt.
70 pnt.
67 pnt.
62 pnt
–59 pnt.

BRIDGEN
Uitslagen van 18 juli:
1. Chris en Christien v.Helvoirt 68,75 %
2. Toon Gevers & Tonnie Kivits 64,58 %
3. Jan & Tonny Rijkers
35,42 %
4. Wim Maas & Jo Verhoeven
31,25 %
Uitslagen van 20 juli:
1. Toon Gevers & Tonnie Kivits 65,00 %
2. Chris & Christien v.Helvoirt
62,50 %
3. Cor & Marietje Mollen
57,50 %
4. Jacqueline Brus & Riet Koevoets 50,00 %

Actie weekend snack:

Sitostick € 2,00 p.st.
Iedere vrijdag vanaf 17.00 uur Gezinsfrietdag
Gezinszak friet (2 Volwassen+2Kinderen)
4 snacks keuze uit frikadel of kroket
Voor € 10,00
Deze actie valt buiten onze normale
stempelkaartactie
Ook telefonische bestelling mogelijk.
Pastoor Clercxstraat 53-55
Tel.: 363638
Patatterij open:
Ma- Di- Do: 19:00uur - 21:00 uur
Vrij – Zat: 17:00 uur - 21:00 uur
Zo: 12:00 uur - 21:00 uur

VAKANTIE SLUITING:
DINSDAG 01 T/M DONDERDAG 10 AUGUSTUS

Iedereen hele fijne vakantiedagen toegewenst!

Zorg en Welzijn Zijtaart
Contact: Lenie v.Sleuwen 0413-352294/06-46595916
Alda v Eert-Gloudemans 06-20978507

Prikpost in Zijtaart.
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.
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SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Zaterdag 29 juli: Herveld, pauze in Herveld, 110 km,
vertrek 8.00 uur.
Zondag 30 juli: Kraaijenbergse Plassen, pauze in Beers
‘Wapen van Beers’, 80 km, vertrek 8.30 uur.
Zondag 6 augustus: Half Mijl, pauze in Knegsel ‘Cafe de
Kempen’, 90 km, vertrek 8.40 uur
Woensdag 2 augustus: Vrijgezellenbedevaart, pauze in
Smakt ‘Pelgrimshuis’, 93 km, vertrek 8.30 uur.
Woensdag 9 augustus: Esbeek ‘De Utrecht’, pauze in ‘In
Den Bockereijder’, 95 km, vertrek 8.30 uur.

SPORTUITSLAGEN
Prijzenregen in Schijndel!!
In aanloop naar de Brabantse kampioenschappen wordt er
hard geoefend en werden er verschillende wedstrijden
gereden. Silvia Endevoets won met haar paard Cacharel
tweemaal de 1e prijs in Schijndel afgelopen weekend met
198 en 195,5 punten in de klasse M1. Ook in Schijndel ging
Claire Vermaes met wel heel veel prijzen naar huis!!
Zaterdag won zij met haar pony Sunrise in de klasse D-B de
1e en de 2e prijs met 190 en 188 punten en op zondag de 1e
en 2e prijs met 192 en 199.5 punten. Met haar pony Jolly
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Jumper won zij in de klasse AB-B op zaterdag de 2e prijs en
de 4e prijs met 185 punten en 176 punten en op zondag de
tweemaal de 1e prijs met 199,5 en 194,5 punten! Lieke
Blokx met haar pony Luzette won heel knap tweemaal de 1e
prijs in de klasse D-L2 met voor beide proeven 194 punten.
Vorige week won zij met haar pony Ballerina in Uden de 1e
prijs met 204 punten. In Someren werden verder ook nog
wedstrijden gereden door enkele ponyruiters, waarbij
winstpunten werden behaald. Op naar de Brabantse
kampioenschappen aankomend weekend in Dongen. Veel
succes voor alle deelnemers!

Moet ik mijn paspoort of ID-kaart afgeven
aan de receptie van het hotel of camping?
Geef nooit uw ID of paspoort af, maar zorg dat u zelf een
aantal beveiligde kopietjes bij de hand hebt voor als een
hotel om uw ID vraagt. Zo voorkomt u identiteitsfraude.
Een veilige kopie maakt u door uw BSN af te schermen.
Ook kunt u met grote letters 'KOPIE' over het printje
schrijven. Nog makkelijker: gebruik de app ‘KopieID’ van
de Rijksoverheid. Meer informatie vindt u op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/
vraag-en-antwoord/fraude-voorkomen-met-kopie-id-bewijs
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Mededelingen/nieuws van
KBO Biljarten Zijtaart
Aanmelden nieuwe leden voor deelname aan de
onderlinge competitie.
Aanmelden kan tot zondag 6 augustus bij Toon Cissen of
Wim vd Sanden.

Biljarttoernooi KBO Zijtaart.
Zoals vorig jaar toegezegd, zal ook dit jaar weer een
biljarttoernooi gehouden worden voor de leden van de KBO
Zijtaart. Deelname staat open voor alle leden, zowel
mannen als vrouwen. Het inschrijfgeld voor deelname
bedraagt € 2,50, te voldoen bij aanmelding. De wedstrijden
worden gespeeld op de biljarts in dorpshuis Het Klooster.
Elke deelnemer speelt minimaal 3 partijen in poulevorm en
de nummers 1 en 2 gaan door naar de volgende ronde.
Startdatum is maandag 28 augustus. Afhankelijk van het
aantal deelnemers kan het echter zo zijn, dat er ook al op
donderdag 25 augustus gespeeld gaat worden. Op maandag
28-8, woensdag 30-8 en donderdag 31-8 wordt er zowel in
de middag (13.00 - 17.00 uur) als in de avond (19.00 22.00 uur) gespeeld. Mocht het nodig zijn, dat er ook al op
donderdag 25 augustus gespeeld moet worden, dan kan dat
zowel in de middag als in de avond zijn. Vrij biljarten is
dan op 25 en 31 augustus niet mogelijk.
Vanaf maandag 4 september vinden de achtste- en
kwartfinales plaats en op woensdag 6 september zullen l de
halve finales en de finale gespeeld worden.
Na sluiting van de inschrijvingstermijn wordt elke
deelnemer tijdig een speelschema toegestuurd om zich goed
te kunnen voorbereiden op zijn/haar partijen.
Uiteraard vergt dit wel de nodige tijd aan voorbereiding en
zitten we tevens in de vakantieperiode waarin ons Zijtaarts
Belang 2 keer niet uitgebracht zal worden. Om iedereen
toch tijdig op de hoogte te kunnen stellen en de kans niet te
ontnemen zich voor deelname aan te melden, is gekozen
om dit nu al te publiceren. Om een en ander op de juiste
wijze te kunnen voorbereiden, sluit de inschrijvingstermijn
op zondag 6 augustus.

Aanmelden kan door onderstaand strookje in te vullen en in
te leveren bij een van de volgende personen: Wim v.d.
Sanden, Past. Clercxstraat 1-E of Toon Cissen, Hoolstraat
1-A.
Uiteraard kan dit formulier ook afgegeven worden aan de
balie van het dorpshuis. Vergeet niet bij aanmelding het
inschrijfgeld te voldoen!
Namens de wedstrijdleiding,
Wim v.d. Sanden, Toon Cissen

Aanmeldformulier biljarttoernooi KBO Zijtaart :
Naam :

……………………………………………………………………………………………………..

Adres :

……………………………………………………………………………………………….........

Telefoon :

…………………………………………………………………………………………………….

Wil /kan spelen op de volgen de tijden: (aankruisen wat van toepassing is)
O overdag 13.00 – 17.00 uur
O in de avond 19.00 - 22.00 uur
Inschrijfgeld ad € 2,50 te voldoen bij opgave.

O

kan allebei

Let op: Inleveren uiterlijk zondag 6 augustus!

Eventuele data van verhindering : ……………………………………………………………………………………...
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Eerlijk zijn of binnen halen?
Soms komen mensen binnen met de mededeling dat hun
probleem een individueel probleem is. Vaak is dat dan ook
zo, maar soms ook niet. Heel vaak zijn problemen een spel
tussen twee (of meer) personen. De een doet iets, waardoor
de ander reageert. Misschien reageert hij verkeerd, maar de
ander kan het gedrag ook juist versterken of oproepen.
Uiteraard zitten daar zelden slechte bedoelingen bij. Je weet
immers niet wat je niet weet. Je doet het op jouw manier,
die bij sommige mensen het verkeerde oproepen (of
versterken). Het komt dus heel vaak voor dat iemand alleen
komt terwijl men relatieproblemen heeft. Dat hoeven niet
altijd grote problemen te zijn, soms is het gewoon zien
welke patronen je hebt aangeleerd en hoe men geneigd is
op elkaar te reageren. Ik zeg dan ook altijd: breng je partner
mee. Soms is dat een groot probleem en wil die partner niet.
Hij/zij is bang om de schuld te krijgen, iets fout te doen, op
zijn kop te krijgen, of de ander denkt dat de partner ontzien
moet worden omdat hijzélf (m/v) vindt dat het juist niet aan
de partner ligt. Het ligt echter zelden aan één persoon als er
relatieproblemen zijn.
Onlangs heb ik een marketingcursus gevolgd. Leuk en
interessant, tegelijk leer je dingen die ik als relatietherapeut
niet kan doen, vind ik. Als je aan marketing doet, moet je
alles doen (nou ja alles…) om je klant binnen te halen. Als
ik deze lijn zou doortrekken, zou ik moeten denken: als de
partner niet meekomt dan kan ik het ook wel zónder die
partner! Uiteindelijk kan ik mensen ook wel helpen
(meestal) als de partner niet meekomt. Toch vind ik het
eerlijker om te zeggen dat het probleem 3x sneller wordt
opgelost wanneer men samen komt. Degene die soms zelfs
“gestuurd” wordt door zijn partner kan nooit echt duidelijk
aangeven wat hij “fout” doet (in de ogen van de partner).
Als dat zo was, konden ze het nl. samen zelf wel opgelost
krijgen….. Daarom zou je kunnen zeggen dat ik beide
partners nodig heb, al is het alleen maar om duidelijk te
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krijgen wat nu eigenlijk precies het probleem is.
Uiteindelijk kan ik dat zelf ook meestal wel uitzoeken,
maar dan ben ik al 3 gesprekken verder voor ik het heb
uitgezocht. Daarom kies ik er voor eerlijk aan te geven dat
ik bij relatieproblemen beide partners nodig heb. Alleen als
het onmogelijk is om met de partner te werken, kan men
besluiten toch alleen hulp te vragen voor de relatie.
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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Iets bijzonders doen
Waarom niet bij werk of studie een
gaatje vrijgemaakt om iets
buitengewoons te doen. Dat kan in het
centrum van Veghel. Die wekelijkse
uurtjes zijn gegarandeerd leerzaam,
gaan grenzen verleggen, zullen
interessante verhalen opleveren en het
leven verrijken. We hebben
vrijwilligerstaken die wellicht passen
bij de persoonlijke belangstelling van
man of vrouw, voor doener of
‘persoonlijke aandachtgever’.
In het mooi gelegen verzorgingstehuis
Aatrium, heeft GGZ Oost Brabant een
vleugel waar oudere mensen met
psychische beperking, begeleid wonen. Al kunnen deze
bewoners zich terugtrekken in hun kamer, de woonkamer is
plezieriger om er gezamenlijk te eten, een spelletje te doen
en gasten te ontvangen. Daarnaast is er nog een serre met
gezellige zitjes en om er onder meer televisie te kijken.
Er zelfstandig op uit trekken, zit er helaas, zonder hulp, niet
in. We zoeken daarom enkele vrijwilligers om hun
dagelijkse sleur te doorbreken.
De mogelijkheden zijn divers. Een boodschapje doen in de
nabijgelegen supermarkt bijvoorbeeld of gezellig samen
winkelen in het centrum van Veghel of er een terrasje
pikken. Anderen vinden het geweldig om een stukje te
wandelen of fietsen. We hebben ook een duo-fiets met
elektrische ondersteuning waarop de deelnemer mee trapt.
Zo’n fietstochtje duurt ongeveer een half uur waardoor
meerdere belangstellenden aan bod kunnen komen.
Begin van de avond (na de koffie) zou het voor de
bewoners fijn zijn nog wat leuks te doen. Geweldig als dan
een enthousiast iemand komt voor een gezamenlijk
kaartspelletje, te sjoelen, iets leuks knutselen, liedjes zingen
of het nieuws doornemen. Wat te doen maakt niet zo veel
uit. Dat er iemand van ‘buiten’ komt is al zo speciaal, van
persoonlijke aandacht genieten ze het allermeeste!
Vooraf geeft de vrijwilliger aan welke dag en tijd het beste
gelegen komt. Al wordt op de komst van een vrijwilliger
gerekend, vakanties en uitstapjes hebben echter altijd
voorrang.

Natuurlijk is het voor dit vrijwilligerswerk nodig om
geduldig te zijn, voor een fijne sfeer te kunnen zorgen en
zich te kunnen inleven in mensen met beperkingen. Niet
onbelangrijk, bij het enthousiasmeren mag de eigen
voorkeur geen voorrang krijgen.
Maak een afspraak voor een vrijblijvende oriëntatie. Doen!
De werksfeer is opperbest, vrijwilligers met een tienjarig
jubileum is heel gewoon bij ons!
Opgeven per e-mail: Vrijwilligers@ggzoostbrabant.nl
p.s.
Wij zijn verplicht om van personeel en vrijwilligers een
‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG) te kunnen
overleggen. Tijdens het oriënterend gesprek vertellen we je
hier meer over.
GGZ Oost Brabant biedt hulp aan mensen met psychische
en psychiatrische problemen.
Betrokken, betrouwbaar en ambitieus. Dát zijn de
kernwaarden van GGZ Oost Brabant. Betrokken bij de
mens, betrouwbaar als partner in behandeling en ambitieus
in het voortdurend verbeteren van onze zorg.
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Voorkom legionella, ook in eigen huis!
Het aantal legionellabesmettingen in Nederland neemt
toe. Mogelijk speelt het veranderende klimaat met
warm en nat weer hierbij een rol.
Wat is legionella en wat kunt u zelf doen om mogelijke
besmetting te voorkomen?
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NIEUWS UIT DE BUURT
Het Leefbaarheidsbudget

Wilt u een activiteit organiseren voor uw buurt? Wilt u
samen met uw buurtgenoten een moestuin aanleggen of een
binnenplaats opknappen? Of heeft u een ander idee?
De legionella-bacterie groeit vooral in stilstaand water
Sommige ideeën en activiteiten komen in aanmerking voor
tussen de 20 en 50 graden. Mensen kunnen een besmetting een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget van de gemeente
oplopen door nevel (kleine druppeltjes) in te ademen uit een Meierijstad. Op dit moment hebben we 29 verzoeken
waterbron die besmet is met legionella. De meeste mensen ontvangen waaronder een promotiefilm over de
die besmet raken met legionella worden niet echt ziek.
ontstaansgeschiedenis van een oude arbeiderswijk, het
Ouderen, mensen die roken of mensen met een verminderde vervangen van oude zitbanken en het organiseren van een
afweer hebben meer kans om ziek te worden van legionella. dorpszeskamp.
In ernstige gevallen kan iemand overlijden.
De legionellabacterie is niet van mens op mens
Het leefbaarheidsbudget is bedoeld om inwoners van
overdraagbaar.
Meierijstad uit te dagen actief bij te dragen aan de
leefbaarheid in hun eigen buurt, wijk of dorp. Belangrijk is
Wat zijn de klachten bij een legionella longontsteking?
dat uw idee of activiteit ten goede komt aan de hele wijk,
Snel opkomende hoofdpijn, spierpijn, geen eetlust en later
buurt of straat, dat het niet in strijd is met wet- en
ook koorts. Daarnaast komen voor: hoesten,
regelgeving én dat uw samen met buurtbewoners aan de
kortademigheid en soms ook braken of diarree. De klachten slag gaat. De buurtadviseurs denken graag met u mee!
ontstaan meestal 5 tot 6 dagen na besmetting. Ga naar de
Uitgebreide informatie over het leefbaarheidsbudget is te
huisarts als u deze klachten bij uzelf herkent.
vinden via onze website:
www.meierijstad.nl/meedoeninjebuurt
Checklist! Hoe voorkom je een legionella besmetting?
·
Stel de temperatuur van uw boiler of CV ketel
minimaal af op 55 graden.
·
Maak luchtbevochtigers regelmatig schoon en
ververs het water dagelijks.
·
Gebruik alle kranen in huis minimaal 1x per week.
Sluit ongebruikte kranen af.
·
Spoel ná de vakantie de leidingen in uw huis goed
door. Spoel uw douche- en sproeiapparatuur 2 minuten
met warm en 2 minuten koud water door. Doe dit met
open raam of dompel de sproeikop onder water.
·
Spoel op dezelfde manier de leidingen door als u
tijdelijk ergens verblijft zoals in een hotel of caravan
tijdens uw vakantie.
·
Laat de tuinslang en andere sproeiapparatuur
leeglopen na gebruik. Hang deze op een koele plaats
weg.
·
Maak plantensproeiers leeg en vul deze vlak voor
gebruik.
Meer informatie
Kijk voor een overzicht van veel gestelde vragen en
antwoorden op de website van de Stichting
veteranenziekte: www.stichtingveteranenziekte.nl.
Heeft u daarna nog vragen? Neem dan contact op met het
team Infectieziekten van de GGD Hart voor Brabant: 088368 6421.
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17 augustus
2017

Zijtaarts visconcours
Vanaf 18.30 uur inschrijven aan het kanaal.

€3,- p.p. jeugd onder 16 jaar en €5,- p.p. voor volwassenen.

Visplaats wordt toegewezen.
Aanvang 19:00 uur.
Om 21:00 uur worden de vissen opgemeten.
Aansluitend is in het café de prijsuitreiking en
loterij.


Natuurlijk bij Kleijngeld...

"Zijtaarts Belang"
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